คํานํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา”
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานการพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการดานการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเปนการสงเสริมศักยภาพและ
ความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยระหวางอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักศึกษา
วิชาชีพครู รวมทั้งนักวิชาการดานการศึกษาในทุกสังกัด และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความวิจัย วิพากษบทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral presentation) และ
แบบโปสเตอร (Poster presentation)
การจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งที่ 1 แบงเปน 11
กลุมสาขาวิชา ไดแก บริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา พลศึกษา
ภาษาจีน คอมพิ วเตอรศึก ษา และประถมศึกษา ซึ่งทุก บทความวิ จัยนั กวิจัย ไดปรั บแก ไขรายละเอียดตามที่
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษวิจัย
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวน
รวมในการดําเนินงานในทุกกิจกรรมดวยดี และหวังวาผูอานบทความวิจัยจะไดรับความรู และนําไปพัฒนางานของ
องคกรใหเกิดประโยชนตอไป
คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งที่ 1

(1)

สารบัญ
การนําเสนอแบบปากเปลา
กลุมวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/
หลักสูตรและการสอน

หนา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
กมลชนก ปลื้มบุญ บุญรอด ภาคภูมิ ปณณวิชญ ใบกุหลาบ และมลวิภา เมืองพระฝาง

1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอนโดยใช
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4
กาญจนา นาคบาตร นพพร มีชาง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด และมลวิภา เมืองพระฝาง

10

การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
เฉลิม ทองจอน วชิระ พิมพทอง และยุทธนา พันธมี

20

การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ กฤษณะ ดาราเรือง สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ และ สิทธิพร เขาอุน

30

การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
นิติพันธ บุตรฉุย ธัชนิติ วีระศิริวัฒน และทวิโรฒ ศรีแกว

42

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
สุกัญญา กกกนทา กิตยาพร มวงปน ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด และมลวิภา เมืองพระฝาง

54

(2)

สารบัญ
การนําเสนอแบบโปสเตอร
กลุมวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/
หลักสูตรและการสอน

หนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
กชกร คงเพชรดี ศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล และครรชิต กอเฮง

66

การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขจรศักดิ์ วังคีรี และนันทวัน พัวพัน

74

โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จักรกริศน นวลอยู ชนมชกรณ วรอินทร และชัยรัตน ถาวรงามยิ่งสกุล

87

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ทัศดาภรณ ตุนนิ่ม กันยารัตน ทองธาร และ เอมอร วันเอก

97

ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีผลตอ
ความสามารถในการคิด แกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ธงชัย มาลาด และ นันทวัน พัวพัน

108

ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2
เบญจรัตน สีลาดี และ วชิระ วิชชุวรนันท

117

(3)

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

127

แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ปยวรรณ มากกลาย และภูมิพิพัฒน รักพรมงคล

136

การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พิมพพกา จันทรพุฒ เพลิน แกวสุข และนันทวัน พัวพัน

149

การสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วันวิสา แกวปน และนันทวัน พัวพัน

160

การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใชชุดกิจกรรม PDCA
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา
วาริน สุดใจ อมรรัตน บุญอยู วลิดา อุนเรือน และเอมอร วันเอก

171

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี
วิทยา มัชฌิมา

181

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของ
คณะครุศาสตรกับสังคมดวยกระบวนการจัดการความรู
สุกัญญา รุจิเมธาภาส

194

(4)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาภาษาไทย
การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
กฤษกร พุมนวล วทัญู ขลิบเงิน และพิชญา สกุลวิทย

209

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อแกไขปญหาการอานออกเสียง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 พูดภาษาอีกอและมูเซอ
ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน

221

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
พรพิมล คําเที่ยง เบญจรงค สนธิทิม และอมรา ศรีแกว

230

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เพื่อสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ
ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ

240

ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เสาวลักษณ สุขสมกิจ ถวัลย จันทรตน และกษมา สุรเดชา

248

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดกานเรียนรูแบบเรียนปนเลน
เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
อรรวรรณ เทียมจันทร

258

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
อริสา แซยาง มานพ ศรีเทียม และพรพรรณ วงษสงวน

268

ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม
อัมรัตน อนันต และสุชาดา ตั้งศิรินทร

280

(5)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาภาษาไทย
การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กมลรัตน ยาจําปา

289

การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี ๑๑ โดยใชแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
(CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ปยะวรรณ กาจัก และผศ.ดนยา วงศธนะชัย

303

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต
โดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560
มยุเรศ ศรีสุขจันทร วิลาภรณ สินศรานนท และ รุงนภา บุญยิ้ม

318

การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
วิราพัตร กาวิละพันธ นงพงา พิชัย และนภากูล ธาตุ

326

การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560
ศิริโชค เจริญราช จิรัฎฐ เพ็งแดง และฉัตรอนงค เงินเมือง

337

การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ 345
เรียนรู โดยใช สมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สุณิสา กันมาลัย

(6)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ที่มีตอทักษะ
การอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กานตธีรา พนาศรีงาม อารีรัตน ลือโฮง และอนุสิษฐ พันธกล่ํา

356

ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ที่มีตอ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เทอดพงษ เสียงหวาน วชิราภรณ สิงหวงค และชลชลิตา แตงนารา

364

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning)
ธิดารัตน วิรานันท และ วรางคณา ภูศิริภิญโญ

373

การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1
บุศยสราลี บุตรอามาตย และ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง

384

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประไพภรณ สุขอวม อรสา อิ่มใจ และธารณา สุวรรณเจริญ

391

การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รุจิดา ทะนุ และ ศิวภรณ ใสโต

399

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สุจิตรา สิงหบุบผา อรนุช เพียลาด และบัณฑิต ฉัตรวิโรจน

408

(7)

สารบัญ
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย

หนา

การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
จิราพร จันทรเทศ อรววณ สุมประดิษฐ และฉวีวรรณ แจงจิตร

414

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function
โดยใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริม ทักษะการยับยั้งชั่งใจและ
คิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย
ชุลีพร ชัยวิพรม และสรวงพร กุศลสง

419

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา
พฤกษา ระเริงแมเมย จุฑาทิพย โอบออม และนันทิยา แจมวงศอินทร

427

การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
ยุวดี นกมั่น และสรวงพร กุศลสง

433

สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาล เมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม)
รัชนก ยิ้มยวน และอรทัย บุญเที่ยง และ นพรัตน ครุธอินทร

441

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร
ดานการลงความเห็น
รุจิรา บุญศรี และวิชญาพร ออนปุย

448

ผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีตอพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ศิริวรรณ มหามาต พัทธนันท วงษวิชยุตม และเพ็ญนภา บูลยประมุข

455

สงเสริมทักษะการอาน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สุรียวรรณ บุญฤทธิ์ สุนี บุญพิทักษ และนิชรินทร จําปานิล

460

(8)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาคณิตศาสตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กมลชนก เซ็นแกว โกมินทร บุญชู และ มณีรัตน ธรรมสกุล

466

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่มีตอ
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จุฬาลักษณ สมสาย อุเทน ปุมสันเทียะ และสุกัญญา สีสมบา

477

ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
โชคชัย สอนศิริ และสมฤทัย เย็นใจ

490

ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน
ที่มีตอทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
นายทศพล มีชํานาญ และกําธร คงอรุณ

501

การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
พิมผกา แทงทอง และอุเทน ปุมสันเทียะ

511

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการ
จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัย
เปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2
วิรันตรี ทองสี เขมภณ กาญจนาชนะชน และ สมฤทัย เย็นใจ

523

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
สมรัตน บุญมั่น เบญจวรรณ ชัยปลัด และประชาเล็ต เฉยเทิบ

531

(9)

สารบัญ
หนา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 541
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปนฐานกับการสอน
แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สุภาพร ทองหลา วิไลวรรณ จันทิพย และสมฤทัย เย็นใจ
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาคณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูแบบ TAI ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่3
กมล ภูมิชัยเสถียร และ ยุภาดี ปณะราช และ ไพลิน สังคง

552

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร
บานนครชุม
กัญญาวีร แสงทาว อุไรวรรณ ปานทโชติ และสายบัว ธรรมสอน

561

การศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
กัณฑิมารา เพชรกันหา อุไร ธรรมศุภโกศล และวิภาดา นาเลา

568

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อสงเสริมผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวังโปงศึกษา
กิตติศักดิ์ ผายผุย วิไลวรรณ บุญเรือง และกําธร คงอรุณ

578

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
กิติศักดิ์ คําเมฆ ยุภาดี ปณะราช และปวีณา สาสิงห

586

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

(10)

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

603

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ฉัตรสุดา นิลจันทร และ โกมินทร บุญชู และมาลินี สิงหลอ

613

ผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ณัฐพล ศรีแสงทรัพย ยุภาดี ปณะราช และไพลิน สังคง

623

การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง การหาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสงเสริมเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด
ทัศนัย จุลนัน เบญจวรรณ ชัยปลัด และพวงพิศ ญาณพันธ

632

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

640

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5Es)
ธนพล โพธิ์งาม ยุภาดี ปณะราช และทัพพสาร มั่นสิริกุล

650

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรุแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1
ธันยาพร สมแหงม และยุภาดี ปณะราช และฐิติกร เพชรมี

658

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เศษสวน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เบญจวรรณ นันตาดี เบญจวรรณ ชัยปลัด และทองสิน สุขทรัพย

667

(11)

สารบัญ
หนา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การคูณ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
เมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม)
ปทุมรัตน กมลชาวไพร อุไรวรรณ ปานทโชติ และเกศกาญจน จันปอภาร

675

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
ปาริฉัตร ปนบุญ เบญจวรรณ ชัยปลัด และบวงสวง นอมเศียร

684

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

693

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชการจัดการเรียนรู แบบ STAD
พรรณภา อรามรุณ โกมินทร บุญชู และสวาท โชติ

705

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
พันธุพฤกษา แตงแกว ดาราวัลย ปวงคํา กมลวรรณ ดีหนอ กาญจนาพร สําแดงไฟ
สุวนันท เทียนดํา และยุภาดี ปณะราช

717

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

729

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใชวิธีการ
แบบเปดสําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา
"ประชาประสาทวิทย"
วงศพัทธ เจนจบ วีรวัฒน ไทยขํา และไอริน ชุมเมืองเย็น

737

(12)

สารบัญ
หนา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและ
การลบจํานวนที่มีผลลัพธ และตัวตั้งไมเกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยใชแนวคิด CCR
วัชรีพร พวงทอง เบญจวรรณ ชัยปลัด และศิริลักษณ จันทอง

749

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
วัลยวิภา ปรีชานนท เบญจวรรณ ชัยปลัด และชัยภูมิ จันทรตุย

759

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

768

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

776

กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1
สมฤทัย อิ่มกระจาง1 ขรรคชัย บุญจอย1 พิมพชนก เซ็งประสิทธิ์1 ธิดาพร จันทรแยม1
นัชณรรท โพธิบังลังค1 และ ยุภาดี ปณะราช2

787

ผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สุพัตรา เพ็ชรกํา ยุภาดี ปณะราช และเสาวนีย บุญทอ

798

กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6
สุรศักดิ์ อุดมสุข นันทวดี แกววิเชียร ประกิต ประเทศ จิดาภา เอี่ยมสําอางค
นิศารัตน บัวขาว และยุภาดี ปณะราช

808

(13)

สารบัญ
หนา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
สุรินทร ตาหยอง สุวิชา ทูรวัฒน และวิภาดา นาเลา

819

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

826

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่1
อารียา นกเที่ยง โกมินทร บุญชู และ ไพลิน ชูเชิด

836

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อารียา ศิริมุลตรี และ โกมินทร บุญชู และประมวลทรัพย เนียมสุม

848

(14)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาวิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เกษราภรณ พวงทอง มยุรี เซนักคา และอรพรรณ ธนะขวาง

859

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

867

การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค เปลี่ยนแสง

883

การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล
นิศารัตน รักทิม และกติญา บุญสวน

892

การสงเสริมแนวทางคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล
พิทวัส กองเผือก วิไล วันเมือง และกติญา บุญสวน

902

การสงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่องวงจรไฟฟา
สาธิดา โสพิมพา เพลินพิศ ทองกวด และกติญา บุญสวน

912

การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
อารียา แสนคํา สุพัตรา เพ็ชรดี และกติญา บุญสวน

925

(15)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาวิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
กัญญารัตน ฝนถา วลิดา อุนเรือน และเอมอร วันเอก

933

การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จารุพรรณ คําอาย กติญา บุญสวน และรัชณงค หนูเวียง

945

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล แบบสะเต็มศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ณัฐธิดา หนอคํา ศิรินาฏ นวลละออง วลิดา อุนเรือน และเอมอร วันเอก

954

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (ว22102)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
ธารวิมล กานเงิน สมหมาย เข็มคง ศักยชัย เพชรสุวรรณ และนงลักษณ ใจฉลาด

963

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม
นฤมล จิตตนุม สุชิรา แกวกิจจา และมณฑา หมีไพรพฤกษ

978

การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE)
นฤมล โพธิ์ทอง กติญา บุญสวน และศฏคุณการญ จรัสภัสสรสกุล

987

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

997

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

1009

(16)

สารบัญ
หนา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิค
ใชคําถาม
สุวิมล จําปารัต โสภาพร ยอยเมือง เฉลิมชัย สังโยคะ และธนสาร เพ็งพุม

1023

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
อาภรณ พาชัย ธิดารัตน พรหมมา และ ดวงชีวัน เฉยปญญา

1031

(17)

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

1043

ผลของจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจใน การเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 4
นิรุต กุลคิด สรวุทธิ พิทธยะพงษ และศรวัส ศิริ

1052

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

1062

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

1073

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
1082
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
รุจิเรข รัตนปราณี ชูวิทย ไชยเบา และเดช สุวรรณนําปน
ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง

1089

(18)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาพลศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
ณัฐวุฒิ ฉิมมา

1099

ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่มีผลตอความรู และทักษะการรํากระบี่กระบอง
ของนักศึกษาครูโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม

1110

การสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
ที่มีตอดัชนีมวลกาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
สุพล เพ็ชรบัว

1121

(19)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาภาษาจีน–ญี่ปุน-เกาหลี
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบื้องตน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดวงกมล บุญใชย พัชริทร จูเจริญ และนันทิวัน อินหาดกร

1134

การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออก z c s zh ch sh
และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
พรรณทิพา มาทาว สุภาพร สายเขื่อนสี และ วาสนา บัวงาม

1144

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ศุภชัย เพ็งมาตร

1151

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน
สุนีย

1159

การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอาน
สุเมธ วุฒิชัยปญญา นันทิยา หมูคํา และมยุรา ยุทธชุม

1168

(20)

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

1175

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ความเขาใจคอมพิวเตอร
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จักรพันธุ จําปาศรี ปรมินทร วงษคําสิงห มะยุรีย พิทยาเสนีย และ สิกส ฌอณ บัวกนก

1184

การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
ธิดารัตน ทวีทรัพย และวิวัฒน ทวีทรัพย

1197

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสตหนวยการเรียนรู
1205
อุปกรณสื่อสารขอมูล และชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2
สมชาย มณฑา สมชาย เมืองมูล ปราโมทย พรหมขันธ และ ชนัญกาญจน สุวรรณเรือง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่องการตกแตง เว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA)
สันติ์ แสงทาว มุทิตา ทองรักษ และธิดารัตน ทวีทรัพย

1218

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
เพื่อเสริมทักษะกระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร
อดิศร เชื้อบุญมี เพชรดา แนบเนียน และวิวัฒน ทวีทรัพย

1226

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
อัญชลี ชัยวรรณ กนิษฐกานต ปนแกว และกิตติยา ปลอดแกว

1236

(21)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาคอมพิวเตอร-เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จุฑารัตน สาลี สมิตานันต สุขมาก และธิดารัตน ทวีทรัพย

1250

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดวงใจ พุทธเษม

1257

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก
เบญจมาภรณ เชียงทา รัชนีกร เครืออยู และเฉลิม ทองจอน

1271

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐาน
ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
ปาริณี กลิ่นหอม วัลลภ ญาณรังสี และศรินญา หวาจอย

1279

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

1289

(22)

สารบัญ
หนา
การนําเสนอแบบโปสเตอร กลุมวิชาประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ
กมลชนก ชีวอําไพโรจน

1297

การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอาน
สะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
ธัญญาลักษณ แหยมพลับ บุญลอม ดวงวิเศษ และสุนีย บัวบุตร

1308

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิภารัตน คชรักษ ยุทธนา พันธมี และ เรือนแกว ธรรมสอน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
ของ Edward de Bono สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ
อรชา อุตทาสา วชิระ วิชชุวรนันท และธันยนันท หลวงไชยา
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การเปรียบเทียบทักษะการอานและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
อัคริมา ใบทอง ศิริโสภา แสนบุญเวช และจันทรัตน ออนฤทธิ์
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1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
The Study of Achievements of Science How to use the Material by Using the Local Wisdom.
กมลชนก ปลื้มบุญ1 บุญรอด ภาคภูม2ิ ปณณวิชญ ใบกุหลาบ3 และมลวิภา เมืองพระฝาง3
Kamonchanok Plumbun1 Bunroad Phakpum2 Pannawich Baikularb3
and Monwipa Mueangprafang3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2
ครูโรงเรียนวัดโบสถ จังหวัดสุโขทัย
3
อาจารยฝายวิจยั และประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้นําเสนอผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลัง
เรียน เรื่องวัสดุและการเลือกใช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เมื่อใชการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1จํ า นวน 22 คน โดยเป น การเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก หลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดโบสถแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่อง วัสดุและการเลือกใช แบบทดสอบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) แบบเทียบกับเกณฑรอย
ละ 75
จากการศึกษาพบวาผลการทดสอบจากคะแนนเต็ม 20 คะแนนกอนเรียนนักเรียนมีคาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีคาเฉลี่ยการสอบกอนเรียนคือ 9.55 คิดเปนรอยละ 47.73 และเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
หลักสูตรทองถิ่นผลการทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 14.41 คิดเปนรอยละ 72.01
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทองถิ่นสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ่นอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ ผลการศึกษาระดับ
จิตสํานึกการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นพบวาระดับคาเฉลี่ยจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเทากับ 24.64
คิดเปนรอยละ 82.13 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ เกณฑรอยละ 75 พบวา จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ / แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ / จิตสํานึก
Abstract
The purposes of this research was to 1. Compare Science Leaning Achievements of grade
two teaching by using the Material through Using the Local Wisdom, pretest and posttest. 2.
Compare Science Leaning Achievements of grade two teaching by using the Material by Using the
Local Wisdom with 75 percentage of Attitude Achievements.
The sample of the research were 22 children of grade two teaching by using the Material
by Using the Local Wisdom. The research design was one-group pretest-posttest design. The data
was analyzed by mean (𝑥̅ ), standard derivation (𝑆. 𝐷.) and the t-test for dependent simple

2

The results of this research;
1. The science leaning achievements of student teaching by using the Local Wisdom,
after approach were higher than before leaning.
2. The Attitude Achievements of student teaching by using the Local Wisdom were
higher than 75 percentage was significantly at the level of 0.05.
Keywords: Leaning Achievements / Achievements Test / Attitude
ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆลวนเปนผลมา
จากความรูทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคจะเห็นไดวาวิทยาศาสตรมักมีสวนเกี่ยวของกับความรู
ทุกศาสตรทุกแขนงในการเรียนทุกดานตองอาศัยความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญยิ่งที่จะสงเสริมให
ตระหนักถึงความสําคัญและใหวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน จึงทําให
ระบบการศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนใหมีหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรในโครงสรางรายวิชา สงเสริมใหนักเรียน
ไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้นอกจากจะสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาของ
วิทยาศาสตรแลวก็เพื่อสงเสริมใหเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตรไมใหกลายเปนเรื่องไกลตัว สงเสริมใหมีทักษะตางๆ
ในการเรียนที่จะสามารถนําไปใชในอนาคตได
จากวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วา “มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของ
ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ” การจัดการเรียนรูในฐานะนักศึกษาฝก
ประสบการณที่ไดทํ าการวิเ คราะหห ลักสูตรและปฏิบัติก ารสอนในสถานศึ กษา เพื่อ เปนการจัดการเรียนรูตาม
วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอด 1 ปการศึกษาพบวาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง วัสดุและการเลือกใช มีเนื้อหาที่ยากแกความเขาใจไมสามารถ
อธิบายใหเขาใจอยางถองแทไดดวยการอธิบายครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา
และสงเสริมความเขาใจของผูเรียน เนื้อหาที่ไมสามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจได ตองอาศัยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ
สรางกระบวนการเรียนการสอนที่เปนระบบ ใหนักเรียนไดรับประสบการณตาง ๆโดยการเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
ไปเปนนามธรรม
ในตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนพื้นที่ที่มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย เชน การ
ถักแห การตีมีด การทําวาว การจักสาน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาความสามารถชาวบานในตําบลไกรนอก ที่คิดคน
และสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาจนกลายเปนมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรคาแกการนํามาประยุกตใชและ
เหมาะสมตอการเปนแหลงเรียนรูไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ของสถานศึกษาไดมี
การนํ าเอาวั สดุ ม าใชใ นการประดิ ษฐ ของเล นของใชต างๆ ซึ่ งภู มิป ญ ญาทอ งถิ่น นี้ส อดคลอ งกั บ เนื้ อหาของวิ ชา
วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง วัสดุและการเลือกใช
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการสอนแบบบรูณาการสอนดวยภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งในการวิจัย
ครั้ งนี้ ทางผูวิ จัย ได เ ลือ กภู มิ ปญ ญาทอ งถิ่น การสานชะลอม มาบู ร ณาการในแผนการจั ดการเรีย นรู เ พื่ อ พัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช และเพื่อประเมินระดับจิตสํานึกในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช กอนและหลังการเรียน
2. เพื่อศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
ขอบเขตของการวิจัย
กลุมเปาหมาย
1.1 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื้อหา
2.1 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหาเรื่อง วัสดุและการเลือกใช สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีหัวขอยอยดังนี้
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3. 1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใช
ประโยชน
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8. 1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได
ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.2/1 ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลนของใชใน
ชีวิตประจําวัน
ว 3.1 ป.2/2 เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
ว 8.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรดวยหลักสูตรบูรณาการทองถิ่น
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง วัสดุและการเลือกใช และระดับจิตสํานึกในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ระยะเวลา
ภาคเรียน 2 ระยะเวลา 5 เดือน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทองถิ่น

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช กอนและหลังการเรียน
- ระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
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กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย จํานวน 22 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1 หลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดโบสถ
2 แผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดโบสถ เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช จํานวน 3 แผน ไดแก
2.1. สํารวจการจักสานในชุมชน
2.2. การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลนและของใช
2.3. การนําวัสดุมาทําของใช
โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร เอกสาร ตํ า รา ขอบข า ย สาระกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ช ว งชั้ น ที่ 1 และ กํ า หนด
จุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น
4. นําแผนการสอนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
4.1 นางบุญรอด ภาคภูมิ ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน ครูโรงเรียนวัดโบสถ
4.2 นางกาญจนา โรจนธีรธรรม ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ครูโรงเรียนวัดโบสถ
4.3 นายศิระ
หนูสอน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล ครูโรงเรียนวัดโบสถ
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC)
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณ
คาตามสูตร
IOC =

∑R
N

∑ R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ
นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ สอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ สอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยหลักสูตรบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดโบสถเทากับ 1
3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตาง ๆ
2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวซึ่งมีลักษณะเปน ปรนัย จํานวน 20 ขอ
กําหนดการใหคาคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน
3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญ
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ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช และ
ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน + 1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ สอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ สอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ เทากับ 1.00
4. นําแบบทดสอบทีผ่ านเกณฑแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดคุงยาง
อําเภอกงไกร-ลาศ จังหวัดสุโขทัย ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน เพื่อนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบกําหนดไวระหวาง
0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบกําหนดไว 0.20 ขึ้นไป
6. หาความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน KR-20 เกณฑการหาความเชื่อมัน่
ของขอสอบกําหนดไว 80 ขึ้น ไดคา ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.35
7. นําแบบทดสอบที่ผานเกณฑแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน เพื่อนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
4 แบบวัดจิตสํานึกในกรอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางแบบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและนิยามศัพทจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 สรางขอคําถามวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
4.3 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีรายชื่อ
ดังนี้
รศ.ดร.สุขแกว คําสอน
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศระยับ
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
ดร.ปณณวิชญ ใบกุหลาบ
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
ดร.สวนีย เสริมสุข
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยใชโดยใชดัชนีความ สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑคัดเลือก 0.50 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 ขอ กับนักเรียนกลุมเปาหมายชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัด
โบสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที
2. ดําเนินการสอนโดยใช แผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัด
โบสถ .จํานวน 3 ชุด เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัด
โบสถ เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ทั้ง 3 ชุดแลว ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน
4. ใชแบบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นหลังเรียน จํานวน 10 ขอ กับนักเรียน
กลุมเปาหมายชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดโบสถ โดยใชคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-value) ซึ่งเก็บขอมูลจากการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบ
2. การศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นวิเคราะหขอมูลโดยมีขอคําถามวัดระดับจิตสํานึกมีตัวเลือก 3
ตัวเลือก มีการใหคะแนนแตกตางกันและมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ได 3 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด
ได 2 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถิ่นปานกลาง
ได 1 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถิ่นนอยที่สุด
นําคะแนนที่ไดประเมินโดยแบงเปน 5 ชวงในแตละชวงมีคะแนนหางเทากันโดยใชเกณฑในการกําหนดชวง
ดังนี้
เกณฑการกําหนดชวง

=
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับชั้น

30 − 10
5

= 4
ซึ่งจะไดคาเฉลี่ยแตละระดับหางกัน 4 คะแนนและกําหนดการแปลความมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับดังนี้
คาเฉลี่ย
27.00 - 30.00
หมายถึงระดับความคิดเห็น มากที่สุด
คาเฉลี่ย
23.00 - 26.00
หมายถึงระดับความคิดเห็น มาก
คาเฉลี่ย
19.00 - 22.00
หมายถึงระดับความคิดเห็น ปานกลาง
คาเฉลี่ย
15.00 - 18.00
หมายถึงระดับความคิดเห็น นอย
คาเฉลี่ย
10.00 - 14.00
หมายถึงระดับความคิดเห็น นอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 22 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ และ การทดสอบคาที (t-test) ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช กอนและหลังการเรียน
ตารางที่ 1 การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
คะแนนผลสัมฤทธิ์
เลขที่
พัฒนาการ
หลังเรียน (20) กอนเรียน (20)
1
16
10
6
2
15
9
6
3
12
10
2
4
15
8
7
5
16
12
4

7

เลขที่
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
รวม
เฉลี่ย
S.D.
รอยละ
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คะแนนผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน (20) กอนเรียน (20)
15
11
18
12
14
10
14
9
15
10
15
9
13
8
14
9
13
11
13
9
18
12
14
7
15
8
14
11
14
10
11
8
317
210
14.41
9.55
1.68
1.53
72.01
47.73

13

7

พัฒนาการ
4
6
4
5
5
6
5
5
2
4
6
7
7
3
4
3

6

จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.41 คิดเปนรอยละ 72.01 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ
9.55 คิดเปนรอยละ 47.73 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงดังภาพ 1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

pretest
posttest
ภาพ 1

8

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การทดสอบ
การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

จํานวนนักเรียน (N)
22
22

คะแนนเต็ม
20
20

X

9.55
14.41

S.D.
t
1.53 15.00*
1.68

p
0.00

* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตารางที่ 2 แสดงวาจากตาราง 2 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอน
เรียนและหลังเรียนดวยสถิติทีเทสแบบไมอิสระ ( t – test dependent) พบวาคา t เทากับ 15.00 อาจกลาวได
วา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
ตารางที่ 3 ผลวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
การทดสอบหลังเรียน
22
30
24.64 1.94 8.79* 0.00
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตารางที่ 3 พบวาผลการวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอภูมิปญญาทองถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
24.64 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.94 คิดเปนรอยละ 82.13 อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
เกณฑกับผลการวัดความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนพบวา ผลการวัดความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลของการทดลองไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่นเรื่องวัสดุและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรูพ บวาคาเฉลีย่ ( X )ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เรี ย นเท า กั บ 14.41 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) เท า กั บ 1.68 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งคะแนน
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติ t-test แบบ Dependent พบวา t เทากับ 15.00 สรุปไดวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องวัสดุและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 แผนจัดการเรียนรูพบวาคาเฉลี่ย ( X ) จิตสํานึก
ในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นหลังเรียนเทากับ 24.64 คิดเปนรอยละ 82.13 และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
รอยละ 75 พบวาการวัดจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนผานเกณฑอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นสามารถสรุปผลไดวา วิธีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเพิ่มขึ้นโดยภูมิปญญาทองถิ่น
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สามารถนํามาสรางกระบวนการเรียนรูไดอยางตอเนื่องดวยการปรับแผนการจัดการเรียนรูไปตามสภาพจริงที่ดําเนิน
อยู การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทําใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนนําไปสู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สองศรี แสงศรี (2552)
2. จากผลศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เมื่อใช
การจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู นักเรียนมีความระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับดีมาก นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู มีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครูและผูใหญมากขึ้นทําใหชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนและมีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุดร ผองแผว (2553)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการนําไปใชและการทําวิจัยครั้ง
ตอไปดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจนเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรูสามารถเตรียมการจัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนาน เหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียนได
3. สามารถนํารูปแบบการสอนแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ
สอนในรูปแบบอื่นได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การเลือกภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูค วรเปนภูมปิ ญญาที่อยูในทองถิ่นของนักเรียนเพื่อ
เปนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดตี อชุมชนของตนเองและเปนการอนุรักษ สืบทอดเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ทนั สมัย
2. เวลาในการจัดการเรียนรู มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรใชเวลาในการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับเนื้อหาในการเรียน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรที่สอนโดยใช
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
Learning Achievements on Energy conversion learning with Inclusion
of Activity STEM Education Technique for 4th Grade Students.
กาญจนา นาคบาตร1 นพพร มีชาง2 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด1 และมลวิภา เมืองพระฝาง1
KachanaNakbart1Nopporn Meechang2Nattawut Khaosaad1 and Monwipha Mueangprafang1
1

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
ครูโรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) จํานวน
5 แผนการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ t-test แบบ Dependent
Samples ในการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research were to compare learning achievementofscientificon the
topic of “Energy conversion” before and after learning with cooperative learning Activity series
STEM Education technique. The populations were Grade 4th students at Watjantawanook School
in 2017 academic year. Subjects were 31 students from a class of Grade 4th The instruments were
Activity series STEM Education and achievement test.The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples)and Pearson product-moment
correlationcoefficient.The result of research were that the learning achievement of scientific on
the topic of “Energy conversion” of Grade 4th through cooperative learning Activity series STEM
Education technique was significantly at .05 level
Keywords: STEM Education, Achievement
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา 24 การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลนักเรียนตองฝกทักษะกระบวนการ
คิดการจัดการและประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อไปสูเปาหมายของการเปนคนเกงดีและมีความสุข
ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดรูจักวิเคราะหและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ2545:1) ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตความรูดานวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญยิ่ง ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรคและมีคุณธรรม (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551: 92) ปจจุบันการจัดการศึกษาในประเทศไทยกําลังประสบปญหาในเรื่อง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากหนวยงานตางๆเชน O-NET ที่จัดโดยสมศ.,การทดสอบ PISA ,
จากผลการประเมินที่ปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไทยสวนใหญโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรยังไมดีเทาที่ควรนักเรียนขาดทักษะการคิด เนื่องจาก
การสอนในปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรูเพื่อใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดไมมีการ
เชื่อมโยงความรูที่มีไปใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวันดังนั้นจําเปนตองแกปญหานี้อยางเรงดวนเพื่อเตรียม
คนไทยรุนใหมใหมีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพสรางเศรษฐกิจและสามารถดําเนินชีวิตในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอไป (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556)
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนทางเลือกหนึ่งโดยที่ทําใหผูเรียน
เกิดพัฒนาการดานตางๆอยางครบถวนและสอดคลองกับแนวการพัฒนาคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21(พรทิพยศิ
ริภัทราชัย, 2556) เปนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชาระหวางศาสตรสาขาตางๆไดแกวิทยาศาสตร
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และคณิตศาสตร
(Mathematics: M) เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหาการคนควาและการพัฒนาสิ่งตางๆทํา
ใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตางๆอยางครบถวนเชนดานปญญาผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาดานทักษะการคิดผูเรียน
พัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูงเชนการคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรคฯลฯ ดานคุณลักษณะผูเรียนมี
ทักษะการทํางานกลุมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอื่น
(พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556)
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาปญหา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผานมาคอนขางนอย และใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นักเรียน
สวนใหญไมสามารถ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา และเชื่อมโยงองคความรูได ซึ่งเปนปญหาสําหรับครูผูสอนเปนอยาง
มาก จึงคิดหาแนวทางการแกไขโดยมีความสนใจที่จะนําแนวคิดการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาใชใน
การจัดเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยจัดทําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาจะชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงของนักเรียนใหดีขึ้นเพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชในการสรางองคความรูใหมๆที่จะสงผลทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรตามมา
และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังทําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความเชื่อมโยงกันได
ของวิชาใน STEM (วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร) เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ
และเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 และนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ ง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช ไดแก เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ใชเวลาในการจัดการเรียนรูจํานวน 3 สัปดาห รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดในการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนสามารถนําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการเรียนการสอนได
2. เปนแนวทางใหครูผูสอนและผูที่สนใจนําวิธีการเรียนรูนี้ไปใชจัดการเรียนรูในเรื่องอื่น
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบคือเครื่องมือที่ใชในการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการสอน คือ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอนและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบแนวคิด
สะเต็ม6 ขั้นตอน จํานวน 5 แผนระยะเวลา 7 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 15 ขอมีคา
ความยากระหวาง 0.26-0.76 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.24 ขึ้นไป
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
(STEM education)
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตัวชี้วัดชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
1.3 สรา งชุดกิ จกรรมสะเต็ มศึก ษา (STEM Education) ซึ่งชุ ดกิจ กรรมสะเต็ม ศึกษา
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผนเวลา 7 ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของ
นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคจุดประสงคการเรียนรูสาระสําคัญสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5 ขั้นตอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม 6 ขั้นชิ้นงานสื่อและแหลงการเรียนรู
และการวัดและประเมินผล
1.4 นําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ผูวิจยั สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการสอน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทานประกอบดวย สาขาวิทยาศาสตรและการสอน 1 คน สาขา
วิทยาศาสตร 1 คน สาขาวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคลององคประกอบตางๆภายใน
แผนการจัดการเรียนรูตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึงมีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึงมีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
3 หมายถึงมีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึงมีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอย
1 หมายถึงมีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอยที่สุด
จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย (X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และแปลความหมายโดยใชเกณฑ (วิเชียรเกตุสิงห 2538: 8-11) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมมาก
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คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมนอยทีส่ ุด
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเ ชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไปและมีสวนเบี่ยงเบน มาตรฐานไม
เกิน 1.00 แสดงวาองคประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคลองกัน
1.5 นําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 14.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.75 เมื่อเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑที่มีความเหมาะสมมากไปใชกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามจุดประสงค และเนื้อหาวิชาเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ ตองการใชจริง 15 ขอโดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีสรางเทคนิคการเขียนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ศึกษาหนังสือเรียน
คูมือครูวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน และศึกษาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย สาขาวิทยาศาสตรและการสอน 1 คน สาขาวิทยาศาสตร 1 คน สาขาวัด
และประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Index of
item objective Congruence: IOC) และความถูกตองดานภาษาตัวเลือกและการใชคําถามแลวนํามาปรับปรุง
แกไขแลวคัดเลือกขอสอบที่มคี าดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละทานใหคะแนนตาม
เกณฑดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตามจุดประสงคนั้นจริง
ใหคะแนน 0 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตามจุดประสงคนั้นหรือไม
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมวัดตามจุดประสงคนั้น
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรที่ไดไปทดลอง
ใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออกที่ผาน
การเรียนวิทยาศาสตร เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน มาแลว
2.5 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r)
แลวคัดเลือกขอที่มีคาความยากระหวาง 0.26-0.76 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29 ขึ้นไป
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยน
รูปพลังงาน จํานวน 15 ขอไปใชกับกับกลุมตัวอยางตอไป
แบบแผนของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre – experimental Research) ซึ่ง
ดําเนินการทดลองแบบกลุม เดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมี
รูปแบบการวิจยั ดังนี้ (ผองพรรณตรัยมงคลกูลและสุภาพฉัตรภรณ 2555: 57-60)

O1

X

O2

เมื่อ O 1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
X หมายถึง การจัดกระทําหรือการทดลอง (Treatment)
O 2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัยโดยการสอนดวยตนเองตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ทําการหาคุณภาพของเครื่องมือที่สรางผูวิจัยสรางไดแกชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทําการทดลองสอนตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และเมื่อทําการทดลองสอนเสร็จแลว ให
นักเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพ โดยใชสถิติให
เหมาะสมกับเครื่องมือวัดชนิดนั้นๆนํามาปรับปรุงและจัดพิมพเปนฉบับใชจริงกับกลุมตัวอยาง
2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน ฉบับใชจริงที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. ดําเนินการสอนตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงานชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการหาคุณภาพมาแลว
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามแผนที่วางไวจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลีย่ นรูปพลังงานฉบับเดิมที่ใชทําการทดสอบ
กอนเรียน
5. นําขอมูลที่ไดมาดําเนินการจัดกระทําขอมูลดังตอไปนี้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการตรวจใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด
ได 0 คะแนน
6. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนทีไ่ ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใชในการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามาวิเคราะห
ขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน มี
วิธีการ ดังนี้
1. หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน
2. ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ดวยสถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent Samples)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC
2. คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การหาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1. คาเฉลี่ย (Mean)
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุมที่มีความสัมพันธกัน (ไมอิสระจากกัน) เชน
ทดสอบกอนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใชคาแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
15
15

S.D.
2.95
2.29

X
5.74
10.26

จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พบวา คะแนนรวมกอนเรียน มีคาเฉลี่ย 5.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.95 และคะแนนรวมหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 10.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นในเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน หลังจากที่
สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช Paired Sample t-test
ตารางผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช Paired Sample t-test
การทดสอบ

N

Mean

S.D.

ผลตางของ
คาเฉลี่ย

t

Sig
2-tailed

กอนเรียน
31
5.74
2.95
4.61
11.469
0.000
หลังเรียน
31
10.35
2.29
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลีย่ นรูปพลังงานนักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีลําดับขั้นตอนในการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง
การเปลี่ยนรูปพลังงาน พบวากอนเรียนมีคาเฉลี่ย 5.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.95 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 10.35
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวา
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงานที่สอนโดยใชชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน อภิปรายผลได ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง
การเปลี่ยนรูปพลังงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสามารถเราการเรียนรูไดดีดวยความนาสนใจ
ของลั ก ษณะเนื้ อ หา ภาพประกอบ และคํ า ถามที่ ส ง เสริ ม ความคิ ด ในการแก ป ญ หา ทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรู
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนดีขึ้น มีความตั้งใจในการทํากิจกรรมที่รับมอบหมาย มีการ
สืบคนขอมูล สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของ
พลศักดิ์ แสงสมศรี (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการและเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุป นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวา
การเรียนรูแบบปกติ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดนาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและวิชาที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษาตอไป และสอดคลองบางสวนกับ
งานวิจัยของ นัสรินทร บือซา (2558) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ
รอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20.51 อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69
อยูในระดับสูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education) อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอ เสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการศึกษาคนควา ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการวางแผนในการใชเวลาที่ใชจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนการสอนเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้จําเปนที่จะตองใชเวลามากเพื่อใหนักเรียนได
คนหาขอมูลออกแบบและสรางชิ้นงานขึ้นมาและควรจะจัดหาอุปกรณที่หลากหลายเพื่อเปนตัวเลือกใหนักเรียนนั้นได
สรางสรรคชิ้นงานไดอยางเต็มที่
1.2 ควรมีการศึกษาสภาพหองเรียนที่จะใชจัดกิจกรรมใหความเหมาะสมกับกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนการสอนจัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตาม
แนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษาเช น การคิ ด แก ป ญ หาการคิ ด สร า งสรรค จิ ต วิ ท ยาศาสตร ค วามรั บ ผิ ด ชอบเจตคติ ต อ วิ ช า
วิทยาศาสตร
2.2 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับ
นักเรียนที่มีลักษณะที่แตกตางกันของแตละพื้นที่การศึกษาและแตละระดับ
2.3 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับ
นักเรียนระดับชั้นอื่นๆเชนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
The Enhancement of Immunization and Strength for Children
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บทคัดยอ
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษา
จากการใชสื่อไอซีที เพื่อสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีที่
สงเสริมการเรียนรู และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 การดําเนินงานและการวิจัย โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรม 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นการวางแผนการดําเนินงาน(P) ขั้นการปฏิบัติงาน(P) ขั้นการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ขั้นการปรับปรุง
การดําเนินงาน(I) ใหเหมาะสมและปรับปรุงเพื่อแนวปฏิบัติที่ดี และขั้นการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน(P)
ประชากรเปนนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการฯ 291 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบวัด
ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีที แบบวัดทักษะนวัตกรรมการเรียนรู และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
กิจกรรมและโครงการฯ
ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
มีองคประกอบ 2 สวนคือ รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรมไดแก รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับเว็บไซต
ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยางสรางสรรค
และการใช สื่ อ สร า งสรรค ส ว นที่ ส องรู ป แบบการดํ า เนิ น งาน แบ ง ออกเป น 5 ขั้ น ตอน ได แ ก ขั้ น วางแผน ขั้ น
ดําเนินงาน ขั้นประเมินผล ขั้นปรับปรุง และขั้นการเผยแพรผลการดําเนินงาน
2. การสรา งเสริ มภู มิคุ มกั นและความเข มแข็ง ของนัก เรี ยนในสถานศึก ษาจากการใช สื่อ ไอซีที พบว า
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํารอยละ 10.12 ระดับกลางรอยละ 21.35 ระดับสูง รอยละ
68.53
3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีที่สงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุงรอยละ 5.12 ระดับกลาง รอยละ 13.56
ระดับสูงรอยละ 18.32
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็ก
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และมีเนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีความ
ละเอี ย ดมี ก ารถ า ยเทความรู ไ ด ก ระจ า งชั ด เจน มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมารู ป แบบการนํ า เสนอเนื้ อ หามี ค วาม
หลากหลาย
คําสําคัญ : ไทยแลนด 4.0 / ภูมิคมุ และความเขมแข็งในการใชสื่อ ICT / ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
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Abstract
This research was aimed to enhance the immunity and strength for students from using
ICT media, reinforce the learning skills and student’s innovations in using ICT media for their
study and study the satisfaction of students who participate in the Immunization and Strength
Enhancement of Students in Thailand 4.0 Society project.
The research was divided into 5 steps which were planning the project, execution of the
project according to its plan, monitoring the result according to the objectives, evaluating the
project for future references and presenting the outcome of the project. A sample was 291
participated students. Tools used to collect the data consisted of Strength and Immunity
Evaluation Form, Innovative Skills Evaluation Form and Satisfaction Questionnaire.
The result indicated that:
1. There are 2 elements in developing the immunization and strength enhancement of
students in Thailand 4.0. The first element is 10 base learning activities consisted of media
awareness, ICT equipment, web site ranking, personal information, computer act, playing game,
cell phone awareness, creative ICT, and creative media. The second element divided into 5 steps
which are planning, execute, evaluation, improvement, and present the findings.
2. According to the immunization and strength enhancement of students from using
online media found that from participated students, students with low immunity can be
calculated to 10.12 percent, medium immunity is 21.35 percent and high immunity is 68.53
percent.
3. From the enhancement of learning skills and student’s innovations aspect, researchers
found that students with a need to improve level of learning skills and innovation can be
calculated to 5.12 percent, medium level of learning skills and innovation is 13.56 percent and
high level of learning skills and innovation is 18.32 percent.
4. The satisfaction questionnaire showed that the question of “content of the project is
thorough and clear for the understanding” is at the highest average and followed by “Variety of
the presentation style”.
Keyword: Thailand 4.0/ immunity and strength in using ICT media/ learning skills and innovations
ความเปนมาและความสําคัญ
นโยบายนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานตาง ๆ จะมีคําพูดใหมออกมาวาจะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด
4.0” และประเทศไทยในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ICT – Information and
Communication Technology) มีบทบาทและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนดานอื่น ๆ นํามาซึ่งเครื่องมือและ
ชองทางในการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย คือ รวดเร็วทันใจ ใชงานงาย ราคาประหยัด อินเทอรเน็ต และ โทรศัพทมือถือ
ไดเปลี่ยนรูปแบบของการติดตอสื่อสารในอดีตไปอยางสิ้นเชิง โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอร
พกพา แท็บเล็ต อินเทอรเน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ลวนเปนเครื่องมือที่ทําใหเราเขาถึงบุคคลหรือกลุมคน เขาถึง
ขอมูลขาวสารและแหลงความรู เขาถึงกิจกรรม เขาถึงสิ่งที่ตอบสนองความตองการ ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน
ความบันเทิง ครอบครัว หรือแมแตชีวิตสวนตัวสื่อที่นําเสนอผานชองทางตาง ๆ นั้น มีอิทธิพลตอการรับรู ความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ
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เยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหเนื้อหาที่มากับสื่ออยางเหมาะสม ซึ่งมีเด็กและ
เยาวชนที่อยูในความดูแลของระบบการศึกษา และอีกมากที่อยูนอกระบบการศึกษาขาดความเอาใจใสและตระหนัก
ถึงพิษภัยและอันตราย จากสื่อและเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและทันสมัยในปจจุบัน (สํานักนายกรัฐมนตรี, ส.ค.
2017)
การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงของเครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก เพื่อเสริมสรางการรูเทาทันสื่อทั้งคุณและโทษ จากการใชงานในชีวิตประจําวันอันจะ
เกิดภูมิคุมกันที่ดี และเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เปนสวนหนึ่งของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มี
ความสําคัญและจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน หรือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สุภาพร ศรศิลป
, 2017) ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินงานภายใตคณะดําเนินงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสอื่
ไอซีที
2. เพื่อสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีที่
สงเสริมการเรียนรู
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคมุ กันความเขมแข็งทาง
ไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคมุ กันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 มีภูมิคมุ กันและความเขมแข็งทางไอซีที รอยละ 60
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 องคประกอบ 2 สวนคือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (P) ขั้นการ
ปฏิบัติงาน (P) ขั้นการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ขั้นการปรับปรุงการดําเนินงาน(I) และขั้นการนําเสนอเผยแพร
ผลการดําเนินงาน(P) และสวนที่สองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน
2. การสรางเสริมภูมคิ ุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที ดวยแบบวัด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม
จํานวน 35 ขอ โดยสอบถามหลังจากเขารวมกิจกรรมโครงการ
3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูแ ละนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีทสี่ งเสริม
การเรียนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเ ทาทันสื่อ อุปกรณซที ี จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็ก
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ
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ดานตัวแปร
ตัวแปรตน รูปแบบกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคมุ กันและความเขมแข็งของเด็กในสังคม
ยุคไทยแลนด 4.0
ตัวแปรตาม - ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีทีของนักเรียน
- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม/โครงการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการศึกษาไทยแลนด 4.0
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมโครงการฯ 5 ขั้น

- ภูมิคุมกันความเขมแข็งในการใชสื่อไอซีที
- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
- ความพึงพอใจตอโครงการฯ

กิจกรรมฐานความรู

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร เปนนักเรียน จํานวน 291 คน จากจํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียน
บานพิ บูลวิ ทยาคาร อําเภอคลองขลุง โรงเรีย นบา นคลองปลาสรอย อําเภอปางศิ ลาทอง จั งหวั ดกํา แพงเพชร
โรงเรียนบานไรปาเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียนบานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560
เครื่องมือวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
องคประกอบ 2 สวนคือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (P) ขั้นการปฏิบัติงาน(P) ขั้น
การประเมินผลการดําเนินงาน(E) ขั้นการปรับปรุงการดําเนินงาน(I) และขั้นการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน
(P) และสวนที่สองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน
1. ขั้นวางแผน (Planning)
1.1 คณะรับผิดชอบรางโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย สถานศึกษา
และผูร ับผิดชอบโครงการ
2. ขั้นดําเนินงาน (Process)
2.1 ประชุมวางแผนคณะผูด ําเนินงานโครงการฯรวมกันสถานศึกษา
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 แบงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ออกเปน 10 กลุมโดยคละชั้นกัน
นั่งตามกลุม เขาฟงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด
4.0” โดยใชอุปกรณที่สามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตได
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ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู” โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส, สื่อสิ่งพิมพประกอบ QR-CODE
หรือสื่ออื่น ๆ ตามความสนใจของนักเรียน
หลังจากการบรรยายมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองกันเพื่อชวยกันคิดคน
โครงงานสรางสื่อทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของตน (มีนักศึกษาเปนพี่เลี้ยงแตละ
กลุม ) และมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงงานของแตละกลุม
ครั้งที่ 3 ติดตามประเมินผลการจัดโครงงานสรางสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน
ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิทรรศการเพื่อนําเสนอโครงงานและแสดงผลการดําเนินงาน
ของแตละกลุม “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู”ของนักเรียนแตละกลุม
3. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
- ประเมินความรูและภูมิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ของ
นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
- ประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนที่สรางสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
การเรียนรู
- ประเมินผลงานการสรางสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการฯ
4. ขั้นปรับปรุง (Improvement)
- ประชุมรวมกับสถานศึกษาเพื่อเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมโครงการ
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5. ขั้นเผยแพรผลการดําเนินงาน (Presentation)
- เขียนบทความทางวิชาการเพื่อนําเสนอรูปแบบโครงการฯ
- เผยแพรบทความสูส าธารณะชนผานเว็บไซต
2. แบบวั ดภู มิ คุ ม กั น และความเขม แข็ ง ของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาจากการใช สื่ อ ไอซี ที ด ว ยแบบวั ด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม
จํานวน 35 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00
3. แบบวัดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีที่สงเสริมการ
เรียนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค จํานวน 100 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00
4. แบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคมุ กันและความ
เขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 มี
องคประกอบ 2 สวน คือ
1.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก
1.1.1 ขั้นวางแผน
1.1.2 ขั้นดําเนินงาน
1.1.3 ขั้นประเมินผล
1.1.4 ขั้นปรับปรุง
1.1.5 ขั้นการเผยแพรผลการดําเนินงาน
1.2 รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก
1.2.1 รูเทาทันสื่อ
1.2.2 อุปกรณซีทีนารู
1.2.3 จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต
1.2.4 ขอมูลสวนตัว
1.2.5 พรบ.คอมพิวเตอร
1.2.6 มาเลนเกมกันเถอะ
1.2.7 รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
1.2.8 การใชไอซีทีอยางสรางสรรค
1.2.9 รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี?
1.2.10 การใชสื่อสรางสรรค
ตาราง 1 แสดงผลการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซี
ที ของนักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับคะแนนภูมิคุมกันและความเข็มแข็งดานไอซีที
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1 – 34
หมายถึง ระดับภูมิคุมกันต่ํา
35 – 69
หมายถึง ระดับภูมิคุมกันปานกลาง
70 – ขึ้นไป
หมายถึง ระดับภูมิคุมกันสูง
ระดับภูมิคุมกันฯ
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา
รวม

จํานวน

รอยละ

199
63
29
291

68.38
21.65
9.97
100

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใช
สื่อไอซีที อยูในระดับสูง จํานวน 199 คน รอยละ 68.38 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 63 คน รอยละ 21.68 อยูใน
ระดับต่ํา 29 คน รอยละ 9.97
ตาราง 2 ทักษะการเรีย นรูแ ละนวัต กรรมของนักเรีย นในสถานศึ กษาให มีก ารใชสื่ อไอซีที ที่
สงเสริมการเรียนรู ของนักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
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1 – 40
41 – 70
70 – ขึ้นไป

หมายถึง ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมควรปรับปรุง
หมายถึง ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมปานกลาง
หมายถึง ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสูง

ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับปรับปรุง

รวม

จํานวน

รอยละ

237
39
15
291

81.44
13.40
5.15
100

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่มีการใชสื่อไอซีทีที่สงเสริมการ
เรียนรู อยูในระดับสูง จํานวน 237 คน รอยละ 81.44 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 39 คน รอยละ 13.40 อยูใน
ระดับต่ํา 15 คน รอยละ 5.15
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนตอการสราง
เสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมากที่สุด
3.50-4.59 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอย
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอยที่สุด
ประเด็นการประเมิน

X

S.D.

แปลผล

1. การวางแผนและการประชาสัมพันธการเขารวมกิจกรรม
2. การติดตอประสานงาน
3. ความพรอมของการจัดกิจกรรม
4. ความเหมาะสมของชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัดจัดกิจกรรม
5. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
6. ความเหมาะสมและความพรอมของสถานที่จัดกิจกรรม
7. ความหลากหลายของกิจกรรม
8. ลําดับขั้นตอนและความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม
9. ความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรม
10. ประโยชนและความรูทไี่ ดรับการจัดกิจกรรม
รวม

4.70
4.25
4.49
4.84
3.89
3.78
4.88
4.58
4.48
4.91
4.48

0.59
0.87
0.72
1.08
0.94
0.95
0.80
0.84
1.04
0.87
0.87

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุค
ไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 5 รายการ อยูในระดับมาก จํานวน 5 รายการ และรายการที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ ประโยชนและความรูที่ไดรับการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 และรายการที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของสถานที่จัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.78
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงของเครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กํา แพงเพชร และจั ง หวัด ตาก เพื่ อ เสริ ม สร า งการรู เ ท า ทั น สื่อ โดยเฉพาะสื่ อ รู ป แบบใหม ๆ ให กับ สถานศึ ก ษา
คณาจารย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนซึ่งเปนผูใชสื่อ เสพสื่อ และสรางสื่อโดยตรง ดําเนินงานโดยโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะ
กรรมกาการอุดมศึกษา กลุมเปาหมายของโครงการ คือ โรงเรียนบานคลองพิบูล อําเภอคลองขลุง โรงเรียนบาน
คลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
จัง หวั ดแต ละสถานศึ กษา พิจ ารณาความเหมาะสมของรู ปแบบกิ จกรรมและโรงเรีย นที่ มีค วามเสี่ ยงต อการใช
เทคโนโลยี และมีลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีกําหนดการจัดกิจกรรม จังหวัดกําแพงเพชร ณ โรงเรียนพิบูล
วิยาคาร อําเภอคลองขลุง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียนบานคลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง วันที่ 8
กุมภาพันธ 2561 จังหวัดตาก โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ทั้งนี้การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลโดยภาพรวม พบวา
1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 แบงเปนองคประกอบ 2 สวน คือ ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินงาน ขั้นประเมินผล ขั้น
ปรับปรุง ขั้นการเผยแพรผลการดําเนินงาน และรูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที
นารู จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใชไอซีทีอยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี
การใชสื่อสรางสรรค
2. การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที พบวา
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํา รอยละ 9.97 ระดับกลาง รอยละ 21.65 ระดับสูงคิดเปน
รอยละ 68.38 จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสร็จซึ่งทําใหนักศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกกับการใชสื่อไอซีที โดยใหนักศึกษาสัมภาษณนักเรียนเนื่องจากจํากัดดวยความหมายและการตีความ
ของนักเรียน และโดยภาพรวมนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษา และจาก
ทางบานทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะมีอุปกรณที่สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเปนของตนเอง
3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีที่สงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.15 ระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 13.40 ระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.44 โดยมีฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐานกิจกรรมประกอบดวย การ
รูเทาทันสื่อ อุปกรณไอซีที่นารู การจัดอันดับความเหมาะของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาเลนเกม
กันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใช ICT อยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อ ICT และ
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สรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมเนนการแสดงออกของนักเรียนและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของตนเอง
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็ก
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รายการที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ประโยชนและความรูที่ไดรับการจัดกิจกรรม เพราะนักเรียนไดรวมกิจกรรมนอกหองเรียนไดแสดงออกถึง
ความรูความสามารถโดยการกระตุนดวยของรางวัล และการแขงขันกันโดยมีคะแนนเปนสิ่งกระตุนและมีความ
สนุกสนานกับนักศึกษารุนพี่ และรายการที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของ
สถานที่จัดกิจกรรม ดวยเปนเพราะบรรยากาศยังคงอยูในสภาพแวดลอมบริบทของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ
นักเรียนบางสวนอยากใหมีกิจกรรมรูปแบบในครั้งตอไป และจัดนอกสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การเรงเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และการส งเสริมใหนักเรียนไดเ ขาถึ งแหลงเรียนรูจากเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึก ษา มี
ความสําคัญตอพัฒนาการของผูเรียนที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม ควรมีกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีวารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ผูควบคุมดูแลกิจกรรมโครงการควรมีทักษะและความรูความเขาใจตอรูปแบบกิจกรรมโครงการ และ
บริบทของแตละสถานศึกษาที่จะนํารูปแบบไปใช เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละสถานศึกษา
3. การเตรียมความเปนสิ่งสําคัญในการนํารูปแบบไปใช เชน ความรูความเขาใจของผูดูแลกิจกรรมแตละ
ฐาน ศักยภาพในการเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และการเตรียมความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรูปแบบโครงการ

29

เอกสารอางอิง
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย. (2554).เด็กไอทีรูทัน พ.ร.บ. คอมฯ. กรุงเทพฯ : บริษัทเอเซีย
แปซิฟคออฟเซ็ท จากัด.
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย. (2554).แผนพับ รูทันมือถือ.กรุงเทพฯ : บริษัทเอเซียแปซิฟค
ออฟเซ็ท จากัด.
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย. (2554).แผนพับ ส ำรวจตัวเอง คุณติดเกมหรือไม. กรุงเทพฯ : บริษทั
เอเซียแปซิฟคออฟเซ็ท จากัด.
สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม. (2553).มือถือในมือเด็ก. พิมพครั้งที่ 3 ; กรุงเทพฯ : บริษัท
ฐานการพิมพจากัด.
ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุล. (2542). ชุดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาการจัดคายคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ:
เดอะมาสเตอรกรุป แมเนจเมนท.
พัชรินทร ขุนทอง. (2553). ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมคายทีส่ งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน),
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์. (2543). การจัดกิจกรรมคายที่มผี ลิตการพัฒนาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร. สารนิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เยาวลักษณ สุวรรณตระการ. (2550). กิจกรรมคาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน),
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ (2554). คูมือการจัดคาย
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัชรินทร พี.พี.

30

การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
Development of Teachers using The Guiding System Coaching and Mentoring
Process in Primary Schools Nakhonsawan Educational Service Area Office, Area 1
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ1 กฤษณะ ดาราเรือง1 สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ1 และ สิทธิพร เขาอุน1
Chaowarit Jongkatkorn1 Krisana Darareung1 Santisak kongsudjai1 and Sittiporn Kaoun1
1

อาจารยสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองคการ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจาพระยา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 และมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะพื้นฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring) 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะพื้นฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของครูกอน
และหลังการเขารวมโครงการพัฒนาครู โดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) 3. เพื่อศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการ
เปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู 4. เพื่อศึกษาความสามารถในการสอน
งาน (Coaching) และใหคําแนะนํา (Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัยเจาพระยา
5. เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู 6. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการ
เรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
ชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
จํ า นวน 6 คน ศึ ก ษานิ เ ทศก จํ า นวน 4 คน และครู จํ า นวน 90 คน ที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
ผลการวิจัยพบวา
1. หลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
2. สมรรถนะพื้นฐานดานความรูของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสมรรถนะพื้นฐานดานการปฏิบัติงานของครูหลังเขารวมโครงการ
3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching
and Mentoring อยูในระดับต่ํา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง และครูมีความรูความ
เขาใจอยูในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการ
เปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง
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4. เมื่อสิ้นสุดโครงการผูบริหารมีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและใหคําแนะนําโดยประเมินอยูใน
ระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและ
ใหคําแนะนําอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี
5. ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดี
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ครูกําหนด
และสวนใหญผานเกณฑที่ครูกําหนดไว
7. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนาครู, กระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
Abstract
This research is experimental research. The objectives of this study were: (1) to study the
basic knowledge and performance of the administrators, supervisors and teachers in the teacher
development project using the guiding system development coaching and mentoring process.
Teachers' work before and after the teacher development project using the guiding system
development coaching and mentoring process. (3) To study knowledge and understanding of
teacher development through the process of creating guidance coaching and mentoring systems
for administrators, supervisors and teachers. (5) To study the ability of teachers to design their
learning management. (6) study learning achievement, learning unit, teacher's activities, and (7)
study satisfaction with Development of teachers using the guiding system development coaching
and mentoring process. Population consists There were 6 administrators, 4 supervisors and 90
teachers at Nakornsawan Primary Education Service Area 1.
The result found that;
1. After participating in the project, the administrators, supervisors and teachers had a
good level of knowledge. In terms of performance, the administrators, supervisors, and teachers
had a high level of performance.
2. The basic knowledge of the teachers after the project was higher than before the
participation in the program at the .01 level. The basic performance of the teachers after the
project. It was significantly higher than before participation in the program at the .01 level.
3.The administrators have the knowledge and understanding about the development of
teachers using the process of creating coaching and mentoring systems at low level. The
supervisor has knowledge. At the moderate level The teachers had a moderate level of
knowledge and understanding. Overall, the participants in the teacher development program use
the process of creating a coaching and mentoring system. They have the knowledge and
understanding about the teacher development. At the moderate level.
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4. At the end of the project, administrators have the ability to teach and provide advice
at an excellent level. Assessment by teachers is at a good level. The supervisors assess their
ability to teach and work. Give advice at a good level. Assessment by teachers is at a good level.
5. Most teachers have the ability to design good learning management.
6. Learning Achievement The learning unit where teachers conduct learning activities.
After learning more than the criteria set by the teacher and most of the teachers.
7. The administrators, supervisors and teachers were satisfied with the project as a whole
at a high level.
Keywords : Teacher development, Development coaching and mentoring process,
Nakornsawan Primary Education Service Area 1.
ความเปนมาและความสําคัญ
รัฐบาลในยุคปจจุบันโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดนโยบายที่จะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0”
กลาวคือประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนน
ภาคการเกษตร ไปสู “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่
เนนอุตสาหกรรมหนัก แตอยางไรก็ตามภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เปนอยูกันตอนนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญ
ที่ไมอาจนําพาประเทศพัฒนาไปมากกวานี้ จึงเปนประเด็นที่รัฐบาลตองสรางโมเดลใหมขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศ และนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใหไดภายใต 3-5 ปนี้ โดยยุทธศาสตร
สําคัญมุงเนนในการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อน
ตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผานกลไก “ประชารัฐ” นอกเหนือจากแกไขปญหาตางๆ ที่ทับถมไวมานาน
ไมวาจะเปนเรื่องปญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมายที่ไมรายงานและไรการควบคุม (IUU) องคการการบินพลเรือน
ระหว า งประเทศ (ICAO)ทุ จ ริต คอร รัป ชั น ความขั ด แย ง ตลอดจนรั บมื อ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา และวิกฤติภัยแลง และภารกิจประการ
สําคัญของรัฐบาลคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษที่ 21
ได รวมทั้งรัฐบาลตองการใชพลังประชารัฐเดินไปขางหนาใหเกิดเปน“ประเทศไทย 4.0”ใหได จึงเปนการถักทอ
เชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ํา เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Startups
ตางๆที่อยูปลายน้ํา โดยใชพลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อนผูมีสวนรวมหลัก จะประกอบดวยภาคเอกชน ภาค
การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมี
ภาครัฐเปนตัวสนับสนุน อีกทั้งรัฐบาลไดตั้งเปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปน
การเปลี่ยนปญหาและความทาทายใหเปนศักยภาพและโอกาสในการสรางความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนใหกับ
ประเทศอยางเปนรูปธรรม เชน เปลี่ยนจากปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเปนสังคมผูสูงอายุที่มีพลัง (Active
Aging) การพัฒนาหุนยนตทางการแพทย การยกระดับเมืองใหเปน Smart City การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑตางๆ
เชน ขาว ยางพารา น้ําตาล มันสําปะหลัง ใหกลายเปนอาหารสุขภาพ (Functional Foods) ดังนั้นการปฏิรูปการ
พัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาตองทําไปพรอมๆ กัน จึงจะเปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชา
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รัฐ ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของการ“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”มุงใหเกิดผลกับคนไทยและประเทศอยางจริงจัง (สุวิทย เมษินทรีย
,2559)
สวนทางดานการศึกษาประเทศไทยมีการจัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) โดยไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะให ประเทศไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูและ
ปญญา (Wisdom and Learning Society) โดยพัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน นําสูสังคม
แหงปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต อยางยั่งยืน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของระบบการศึกษาไทยถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งประเทศเพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให
เจริญรุงเรือง ทัดเทียมกับประเทศอื่นได การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบแรกไดกําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งไมประสบความสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว โดยประสบปญหาในภาคการ
ปฏิบัติ เนื่องจาก “ครู” ขาดความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม นอกจากนี้ยังไมมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งที่เปนเอกสารหรือสื่อตางๆ ที่จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจในวิธีการดําเนินงาน จึงทําใหตองมี
การปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยปรับระบบการศึกษาใหมเกือบทั้งหมด (ประโยชน คุปตกาญจนากุล และ ณัฐวุฒิ
สุวรรณทิพย,2552) และในการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) กําหนดใหมีปรับเปนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พยายามที่จะแกปญหาในดานการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อใหครูมีสมรรถนะเพียง
พอที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม เนื่องจากครูเปนบุคลากรที่สําคัญของการจัดการศึกษาและมีสวนในการพัฒนา
สังคมครูเปนผูจัดการเรียนการสอน ใหความรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสามารถสื่อสาร ความคิด แกปญหา ใช
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักชาติ (วิจารณ พานิช,2555)การพัฒนาครู จึงเปน
ทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทั้งสมรรถนะวิชาชีพครูและพัฒนาผูเรียนไปในเวลา
เดียวกัน การสรางผูเรียนใหเปนบุคคล ที่มีคุณภาพตอสังคมไดนั้น ครูผูสอนจะตองมีความพรอมโดยการพัฒนา
ตนเองและทางวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากความรวมมือในการทํางานที่เปนชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
ครู (Darling – Hammond, 1999,Online)
การสรางชุมชนการเรียนรู เปนการรวมตัวของกลุมคนในวิชาชีพครูที่มีความรูความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้นๆ รวมกัน ทําใหไดมาซึ่งองคความรูใหมเพื่อนําไปประยุกตและปรับ
ใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ชุมชนการเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูจากวัฒนธรรม
แบบเดิมที่ทํางานอยางโดดเดี่ยวมาเปนการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมุงมั่นใหเกิดผลลัพธตอสมรรถนะทางวิชาชีพ
สําหรับครูและทักษะการเรียนรูของนักเรียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่อาศัยความ
รวมมือเปนฐาน ในการปรับตัวและสรรสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้น ชุมชนการเรียนรูเปนชุมชนที่ทําใหเกิดการปรับปรุง
ทักษะ เจตคติ ความเขาใจ และกระตุน การปฏิบัติงานของครูและกลุมครู โดยการพัฒนาจากการฝกอบรมอยางเปน
ระบบมาเปนการพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู จนในที่สุดกลายเปนชุมชนการเรียนรูในเชิง
วิชาชีพครู สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ,2545)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนดานนโยบาย ยุทธศาสตรของชาติ และความตองการที่จะใหคน
ไทยเปนคนไทยในระดับ4.0ไดนั้น การศึกษาเปนสวนสําคัญในการที่ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรของชาติให
ประสบผลสําเร็จลงได และอีกวิธีการหนึ่งโดยการสรางระบบกระบวนการชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง(Coaching and
Mentoring)จะเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดภาคีเครือขาย สรางความรวมมือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ
ไดจริง โดยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546) เปนผลใหการจัดการเรียนการสอนได
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อยางมีคุณภาพและเกิดองคความรูที่ยั่งยืนเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานอยางมั่นคง เปนทางนําไปสูการสรางคนไทย
4.0 ไดในที่สุด เพราะคนไทยเราตองชวยเหลือกัน ไมทอดทิ้งคนใดคนหนึ่งใหเปนภาระของสังคมอีกตอไป ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1” เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู จนเกิดเปนพลังองคความรูที่ยิ่งใหญเกิดมรรคเกิดผลกับประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะพื้นฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูใน
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะพื้นฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของครูกอน
และหลัง
การเข า ร ว มโครงการพั ฒ นาครู โ ดยใช ก ระบวนการสร า งระบบชี้ แ นะและการเป น พี่ เ ลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring)
3. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู
4. เพื่อศึกษาความสามารถในการสอนงาน (Coaching) และใหคําแนะนํา (Mentoring) ของผูบริหาร
ศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัยเจาพระยา
5. เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
6. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหนวยการเรียนรูที่ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกความสามารถจําเปนพื้นฐานของผูเ รียนเกีย่ วกับ Literacy, Numeracy
และ Reasoning ability อีกทั้งหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่21
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการชี้แนะและการ
เปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
ตัวแปรตามไดแก สมรรถนะพื้นฐานความรูและการปฏิบัติงาน ความสามารถในการสอนงาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสามารถจําเปนพื้นฐานของ
ผูเรียน
- Literacy
- Numeracy
- Reasoning ability

บริบทและความตองการพัฒนาของ
ครูในเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ
รวมกับคูพัฒนา
- มหาวิทยาลัยเจาพระยา

- สพป.นครสวรรค เขต 1

หลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- เนื้อหา
- ระยะเวลา
- กิจกรรมการพัฒนา
- สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา
- การวัดและประเมินผล

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม
- Learning to questions
- Learning to search
- Learning to construct
- Learning to communicate
- Learning to serve

ผลการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and
Mentoring
1. สมรรถนะพื้นฐานความรูและการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เลีย้ ง (coaching and
Mentoring)
3. ความสามารถในการสอนงาน
(Coaching) และใหคําแนะนํา
(Mentoring)
5. ความสามารถในการออกแบบ
จัดการเรียนรูของครู
6. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหนวยการ
เรียนรูที่ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู
7. ความพึงพอใจตอการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
coaching and mentoring
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ไดแกครู จํานวน 1,649 คน ผูบริหารสถานศึกษา 167 คนและศึกษานิเทศก 25 คน
ตัวอย างประชากร ได กําหนดขนาดของกลุมตั วอยา งตามตารางสําเร็จรูป ของเครจซี และมอรแกน
(Krejcie& Morgan, 1970) ไดจํานวนครู 310 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 113 คน และเปนศึกษานิเทศก
จํานวน 24 คน
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง คื อ หลั ก สู ต รและเอกสารประกอบหลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู โ ดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบ และแบบประเมิน
การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ไดเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชตอบวัตถุประสงคการวิจัยตั้งแตระยะกอนเริ่มโครงการ และระยะดําเนิน
โครงการ โดยใช เ ครื่ อ งมื อต า ง ๆ ในระยะก อ นเริ่ ม โครงการและระยะดํ า เนิ น โครงการ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น
ความสามารถในการสอนงานและใหคําแนะนํา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู มีการประเมินสมรรถนะพื้นฐาน
หลังดําเนินโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สมรรถนะพื้นฐานดานความรูและการปฏิบัติงาน พบวาหลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก
และครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดาน
การปฏิบัติงานอยูในระดับดี
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะพืน้ ฐานกอนและหลังเขารวมโครงการ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะพื้นฐาน
ดานความรูและดานการปฏิบัติงานกอนและหลังเขารวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา สมรรถนะพื้นฐานดานความรูของครูหลัง
เขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสมรรถนะพื้นฐานดานการ
ปฏิบัติงานของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching
and Mentoring อยูในระดับต่ํา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง และครูมีความรูความ
เขาใจอยูในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบชี้แนะและการ
เปนพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการผูบริหารมีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและใหคําแนะนําโดยประเมินอยูใน
ระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและ
ใหคําแนะนําอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี
5. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู ผลการวิเคราะหความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู พบวาครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดี
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการ
เรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู วัดไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนในหนวยการเรียนรูที่ครูไดออกแบบ
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จัดการเรียนรู รายละเอียดของผลการวิเคราะห นําเสนอแบงเปน 2 หัวขอ คือผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหนวยการเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คารอยละเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
7. ความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง พบวา ความพึงพอใจตอ
โครงการพัฒนาครูในภาพรวมอยูในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. กอนเขารวมโครงการผูบริหารมีสมรรถนะพื้นฐานดานความรูอยูในระดับดี (x� = 3.77) และ ครูมี
สมรรถนะดานความรูอยูในระดับพอใช (x�=3.23) ผูบริหารมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 4.24)
และครูมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช (x� =3.21) หลังเขารวมโครงการผูบริหารมีสมรรถนะดาน
ความรูอยูในระดับดี (x� =4.30) ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี (x� = 3.97) และครูมีสมรรถนะ
ดานความรูอยูในระดับดี (x� =3.92) ผูบริหารมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 4.09) ศึกษานิเทศก
มีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 3.93) และครูมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� =
4.00)
2. สมรรถนะพื้นฐานในภาพรวมดานความรูของครูพบวา กอนเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 หลัง
เขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92 และผลการเปรียบเทียบความแตกตาง พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวม
โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสมรรถนะพื้นฐานในภาพรวมดาน
การปฏิบัติงานของครูพบวา กอนเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 หลังเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย เทากับ
3.97 และผลการเปรียบเทียบความแตกตางพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching
and Mentoring อยูในระดับต่ํา (x� =14.67) ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring อยูในระดับปานกลาง (x� =19.33) ครูมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring อยูในระดับปาน
กลาง (x� =17.48) และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and
Mentoring มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง (x� =17.16)
4. ระยะเริ่มตนโครงการผูบริหารประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและใหคําแนะนํา
อยู ใ นระดั บ ดี (x� = 3.64) ประเมิ น โดยครู อ ยู ใ นระดั บ ดี (x�=3.90) ระยะสิ้ น สุ ด โครงการผู บ ริ ห ารประเมิ น
ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและใหคําแนะนําอยูในระดับดีเยี่ยม (x� = 4.71)ประเมินโดยครูอยูใน
ระดับดี (x�=4.45) ระยะเริ่มตนโครงการศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและให
คําแนะนําอยูในระดับพอใช (x� = 3.12) ประเมินโดยครูอยูในระดับดี (x�=3.97) ระยะสิ้นสุดโครงการศึกษานิเทศก
ประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและ ใหคําแนะนําอยูในระดับดี (x�=4.10)ประเมินโดยครูอยู
ในระดับดี (x� = 4.35)
5. ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดี คิดเปนรอยละ 74.12 มากที่สุด
จํานวน 63 คน รองลงมาครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 25.88
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6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
47.49 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.62 และความกาวหนามีคะแนนรอยละ 32.13 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ครูกําหนด จํานวน 73 คน ไมผาน 3 คน
7. ผูบริหารมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาครู อยูใน
ระดับมาก (x� =4.32) มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
(x�=4.45) มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความพึงพอใจตอคณะวิทยากรอยูในระดับมาก (x�=4.43) มี
ความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความรูและประโยชนที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด(x�=4.92) ความพึงพอใจ
ตอโครงการพัฒนาครูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.60)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบวา 1. สมรรถนะพื้นฐานดานความรูและดานการปฏิบัติกอนเขารวมโครงการของ
ผูบริหาร อยูในระดับดี สวนของครูอยูในระดับพอใช หลังเขารวมโครงการของทุกกลุมอยูในระดับดี 2. สมรรถนะ
พื้นฐานของครู หลังสูงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกเปนกลุมศึกษานิเทศกและครูอยูใน
ระดับปานกลาง สวนผูบริหารอยูในระดับต่ํา 4. ความสามารถในการสอนงานและใหคาแนะนา ของผูบริหารและ
ศึกษานิเทศก ระยะเริ่มตนโครงการอยูในระดับดีและระยะสิ้นสุดโครงการ ของผูบริหารอยูในระดับดีเยี่ยม แตของ
ศึกษานิเทศกอยูในระดับดี 5. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู สวนใหญอยูในระดับดี 6.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความกาวหนาคิดเปนรอยละ0.00–58.00 7.ความพึงพอใจของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด สวนศึกษานิเทศกและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ผลการดําเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคเฉพาะเนื่องจาก โครงการ มีแนวคิดและ
การดําเนินโครงการที่เปนระบบ ดังนี้
1. การจัดพัฒนาเนนรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training) และ
ใหมีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring เนนการเสริมสรางจิตวิญญาณ และอุดมการณความ
เปนครู
2. กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching ใหเปนไปตามความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
3. คณะกรรมการดําเนินงาน ไดจัดอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในรูปแบบ Classroom ในวันเสาร-อาทิตย ที่ 22 – 23 พฤศจิกายน
2559 ที่หองประชุมประพันธศิริ มหาวิทยาลัยเจาพระยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู นิเทศ แนะนํา ณ สถานศึกษา
จํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนวัดสันติธรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2560 ที่
โรงเรียนเขาทอง และวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนบานใหมศึกษา และครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
4. การใชสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมเปนคูพัฒนาจะทําใหมีผูเชี่ยวชาญในการชี้แนะและเปนพี่เลี้ยงไดดี
ยิ่งขึ้น
5. หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมเปนหลักสูตรพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching
and Mentoring ที่ผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยเจาพระยาพัฒนาขึ้น และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับมหาวิทยาลัยเจาพระยาเรียบรอยแลว ลักษณะสําคัญของหลักสูตรประกอบดวยกิจกรรมการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูโดยการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring จํานวน 2 วัน และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการที่สถานศึกษาอยางนอย 3 ครั้ง
6. แนวทางที่ดีของโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 1. ปจจัยนําเขา (INPUT)
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน ครู แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการโคชและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) 2. กระบวนการ (PROCESS) ไดแก กระบวนการในการสอนงาน (Coaching) และกระบวนการในการ
เปนพี่เลี้ยง (Mentoring) ในบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ศึกษานิเทศกและผูบริหาร
มีบทบาทพี่เลี้ยงสูงกวาโคช โดยดําเนินการใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อเกิด
การพัฒนา 3. ผลผลิต (OUTPUT) ไดแก ระบบพี่เลี้ยงของครู และ 4. ผลผลิต (OUTCOME) ไดแก ผลตอเนื่องจาก
ที่ครูเกิดระบบพี่เลี้ยงอันไดแก ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับความสามารถในดานภาษา คํานวณ และเหตุผล
การจัดการเรียนรูของครูที่เขารวมโครงการซึ่งมีการประยุกตใชเทคนิค Big 5 Learning สูการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนไดรับการพัฒนาและมีความสามารถดาน
ภาษา เหตุผล และคํานวณ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัย ไปใช โครงการพัฒนาครู โดยใชก ระบวนการสรางระบบพี่เ ลี้ย ง
Coaching and Mentoring ครั้งนี้ เปนโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดย
ดําเนินงานภายในระยะเวลาที่จํากัด และดําเนินการวิจัยภายใตบริบทที่แตกตางของผูเขารวมโครงการ อันไดแก ครู
ซึ่งอยูในฐานะของผูถูกโคช และผูบริหารซึ่งอยูในฐานะของผูโคช และพี่เลี้ยงที่มาจากสถานศึกษาหลายแหงรวมกับ
ศึกษานิเทศก ทําใหรูปแบบของการโคชเปนการสอนงานจากผูบังคับบัญชาโดยตรงมีบทบาทนอยกวาการเปนพี่เลี้ยง
ดังนั้นจึงเกิดระบบพี่เลี้ยงของครู โดยครู ที่อยูคนละสถานศึกษาจะชวยเหลือกันและใหคําแนะนํากันเอง โดยครูตาง
เปน Mentor และ Mentee ซึ่งปจจัยที่มีผลใหโครงการนี้ประสบผลสําเร็จ ไดแก การใชสังคมออนไลน เครือขายเชิง
ธรรมชาติ และเครือขายการทํางาน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ การสรางระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผูเรียน
ดานอื่นๆ เชน ทักษะการคิด จิตสาธารณะ เปนตน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับเปาหมายการเรียนรูตาง
ๆ ขางตน และควรมีการศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนากอนดําเนินการพัฒนา เพื่อเปนการตรวจสอบสภาพ
พื้นฐานความตองการอยางแทจริง อีกทั้งควรมีการศึกษาผลจากการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาและสร างเกณฑ ปกติ สมรรถภาพทางกายเพื่อ สุข ภาพสํ าหรั บ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ประชากรที่ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชรที่ลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเปนนักศึกษาชาย 112 คน และนักศึกษา
หญิง 443 คน รวม 555 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ AAHPERD Health-Related
Physical Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อมือ นั่งงอตัวขางหนา ลุกนั่ง 30 วินาที การวิ่ง
800 เมตรในผูหญิงและ 1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัด
สวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
เกณฑปกติโดยใชคะแนนดิบ แบงออกไดเปน 5 ระดับคือดีมาก ดี ปานกลาง คอนขางต่ํา และต่ํา ตามลําดับ
ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-นั่ง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง นั่ง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม วิ่งเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง
2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ
ดังนี้ ผูที่ไดคะแนนสูงกวา µ + 1.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎 ถึง µ + 1.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ - 0.5𝜎 ถึง µ + 0.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ - 0.5𝜎 ถึง µ - 1.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา
ผูที่ไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎 ลงมา ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก
งานวิจัยนี้ทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คําสําคัญ : สมรรถภาพทางกาย/เกณฑสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
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Abstract
This research aims to study and establish norms for physical fitness for health.
Students at Kamphaengphet Rajabhat University. The samples in this study were Kamphaeng
Phet Rajabhat University students enrolled in Sports and Recreation for Quality of Life were 112
male students and 443 female students, totaling 555 students, were studying in the two
semester of academic year 2016. Of Kamphaengphet Rajabhat University. The instrument used
was the AAHPERD Health-Related Physical fitness Test which consisted of four items: sit and
reach, thirty second sit-up, hand grip, run 800 meter for female and run 1,000 meter for male,
and the ACSM Fitness Test consisting of body mass index. The data were analyzed by mean,
standaed deviation and norns using raw scores. The norm were divided into five levels: excellent,
good, moderate, low and poor respectively.
The results of this study are:
1. Students at Kamphaengphet Rajabhat University The results of the physical tests on
the test items are as follows the sit-ups 30-second male have an average of 23 times. The
average female is 16 times. Sit and Reach male have an average of (+13.43) centimeters. Female
have an average of (+11.85) centimeters. Hand Grip male left hand force is 33.71 kilograms.
Female have an average of 24.78 kilograms. Hand Grip male right hand force is 36.23 kilograms.
Female have an average of 27.56 kilograms. 800, 1,000 meter run male had an average of 5.42
minutes and the female had an average of 6.20 minutes and all the items tested had an average
level of physical fitness is moderate level.
2. The health-related physical fitness norm for students using normal curve the criteria
was divided into 5 levels
1) very good level of physical fitness was those who had higher scores than µ + 1.5𝜎
2) good level of physical fitness was those who had scores between µ + 0.5𝜎 to µ + 1.5𝜎
3) fair level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎 to µ + 0.5𝜎
4) low level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎 to µ - 1.5𝜎
5) very low level of physical fitness was those who had lower scores than µ - 1.5𝜎
The research provided health-related physical fitness norms for students of Kamphaeng Phet
Rajabhat University.
Keywords : Physical Fitness, health-related physical fitness norms
ความเปนมาและความสําคัญ
มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญ ที่ตองมีสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่ดี เพราะการมีสมรรถภาพทางกายดี
นั้นทําใหมนุษยมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ แตการจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจําเปนตองสรางให
เกิดขึ้นดวยการออกกําลังกาย และฝกฝนอยางสม่ําเสมอหากขาดการออกกําลังกายแลวสมรรถภาพทางกายจะต่ําลง
ทําใหเกิดปญหาสุขภาพได ดังนั้นการมีสมรรถภาพทางกายดีจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ ซึ่ง ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร (2540) ไดกลาวถึง
ประโยชนของสมรรถภาพทางกายไววาการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีทําใหอวัยวะระบบตางๆของรางกายทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ รางกายแข็งแรง วองไว มีการทรงตัวที่ดีและสวยงาม มีชีวิตยืนยาว มีภูมิตานทานโรคสูง การ
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เจ็บปวยลดลง ชวยลดคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล สามารถนําเงินไปใชประโยชนดานอื่นๆ คนที่มีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีสามารถประกอบอาชีพและทําผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง
การที่บุคคลตางๆ จะรับรูถึงสภาพรางกายตนเองวาสมบูรณแข็งแรงมากนอยเพียงใดจะตองมีการทดสอบ
รางกายในรูปแบบกิจกรรมที่แตกตางกันออกไปเพื่อใหตอบสนองตอสวนตางๆ ของรางกาย แลวนําเอาผลการ
ทดสอบนั้นไปประเมินผลกับเกณฑที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบันใหเหมาะสม ซึ่งเกณฑสมรรถภาพทางกายที่มีอยู
มากมายสรางขึ้นจากกลุมคนที่มีความแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพศ อายุ และสภาพรางกาย เปนตน จึงทําให
ตองมีก ารสร างเกณฑป กติ ที่มี ความเหมาะสมกับบุ คคลแตล ะกลุม แต ละความตองการในการนําไปใชง าน ซึ่ ง
สอดคลองกับ ลวน และอังคณา สายยศ (2539) ไดกลาวไววา การที่บุคคลจะทราบวาตนเองมีสมรรถภาพทางกายดี
หรือไมนั้นตองมีการทดสอบ มีการวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของตนเองและตองมีเกณฑ เพราะเกณฑ
ทําใหทราบขอเท็จจริงทางสถิติที่บรรยายการแจกแจงระดับความสามารถของผูทดสอบวาอยูในระดับใดของกลุม
ประชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหลักสูตรวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตบรรจุอยุในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ ที่นักศึกษาจะตองเรียน และมีจุดมุงหมายของการ
เรียนคือ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2541) ไดกลาวถึงหลักสูตร
และวัตถุประสงคของพลศึกษาวาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพื่อ
นําไปปฏิบัติรวมกิจกรรมประจําวันอื่นๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการใชวัดและประเมินผลทางพล
ศึกษา การประเมินผลผูเรียนการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพื่อนําไปปฏิบัติรวมกิจกรรม
ประจําวันอื่นๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการในการใชวัดและประเมินผลทางพลศึกษา การประเมินผล
ผูเรียนเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการใหคะแนน (grading) การ
ประเมินผูเรียนจะตองดําเนินไปตามจุดมุงหมายของพลศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรู ทัศนคติ
ทักษะ สมรรถภาพทางกาย จากการที่ผูวิจัยไดทําการสอนทางดานพลศึกษา และมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนทางดาน
สุขภาพของนักศึกษา พบวาดัชนีมวลกาย อยูในเกณฑตองปรับปรุง และจากการสังเกตการเขารวมกิจกรรมทางพล
ศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมไมมีความพรอมดานรางกายเทาที่ควร จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติ เนื่องจากวา
ในอดีตยังไมมีการสรางเกณฑปกติ ในการประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาและทําใหอาจารย
ผูสอนวิชาพลศึกษาทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง เหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. เพื่อสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรสอดคลองกับ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ AAHPERD Health-Related Physical
Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อมือ นั่งงอตัวขางหนา ลุกนั่ง 30 วินาที การวิ่ง 800 เมตร
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ในผูหญิงและ1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัดสวนประกอบของ
รางกาย (ดรรชนีมวลกาย)
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ตัวแปรตาม ไดแก เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรเปนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี จากคณะตางๆ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 555 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ AAHPERD
Health-Related Physical Fitness Test 4 รายการและของ ACSM (American College of Sports Medicine)
1 รายการ ซึ่งประกอบดวยรายการทดสอบดานองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรวมเปน 5 รายการ
ตามลําดับ ลุก-นั่ง 30 วินาที นั่งกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ วิ่ง 800, 1,000 เมตร และหาคาดรรชนีมวลกาย นําไป
ทดสอบหาคาความเชื่อมั่นกับนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตจํานวน 60
คน เป น ชาย 30 คน หญิ ง 30 คน โดยวิ ธี ก ารทดสอบซ้ํ า (Test-retest) ทั้ ง หมด 5 รายการ โดยการหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) ของแตละรายการได
ความเชื่อมั่น ดังนี้
1. นั่งกมตัวไปขางหนา (sit and reach) คาความเชื่อมั่น (คา r) = 0.97
2. ลุก-นั่ง (sit-up) 30 วินาที คาความเชื่อมั่น (คา r) = 0.96
3. วัดแรงบีบมือ คาความเชื่อมั่น (คา r) = 0.96
4. วิ่ง 800 และ 1,000 เมตร คาความเชื่อมั่น (คา r) = 0.96
5. การประเมินสวนประกอบของรางกายโดยการใชดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) แทน
การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง โดยการคํานวณจากสูตรดรรชนีมวลกาย = น้ําหนักเปนกิโลกรัม
หาร สวนสูงหนวยเปนเมตรยกกําลังสอง คาความเชื่อมั่น (คา r) = 0.95
อุปกรณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลองวัดความออนตัว (sit and reach)
เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip)
นาฬิกาจับเวลา
เครื่องชั่งน้ําหนักมาตรฐาน (กิโลกรัม)
เครื่องวัดสวนสูง (ซ.ม.)
ใบบันทึกผลการทดสอบ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดํา เนิ นการเก็บ รวบรวมขอ มูล วิจัย ครั้ งนี้ ได ขอความอนุเ คราะหจ ากอาจารยก ลุม วิชากี ฬาและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเปนผูชวยทําการทดสอบแตละรายการของแบบทดสอบและทําการบันทึกขอมูลในใบ
บันทึกรายการทดสอบเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
การอธิบายและฝกปฏิบัติถึงวิธีการใชเครื่องมือและแบบทดสอบทั้ง 5 รายการเพื่อที่จะสามารถทําการ
ทดสอบไดอยางเชื่อถือไดตามแบบทดสอบ
คนควาศึกษาหลักการ เอกสาร งานวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ AAHPERD
Health-Related Physical Fitness Test และของ ACSM และการสรางเกณฑปกติ (norms)
เตรียมอุปกรณและสถานที่ในการทดสอบโดยใช หองทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานที่ทําการทดสอบ
ดําเนินการทดสอบแตละรายการดังนี้
1. วัดสวนสูง และชั่งน้ําหนัก
2. นั่งกมตัวไปขางหนา
3. ลุก-นั่ง 30 วินาที
4. วัดแรงบีบมือ
5. วิ่ง 800 เมตรสําหรับเพศหญิง และ 1,000 เมตรสําหรับเพศชาย
โดยใหอาจารยผูสอนในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต เขาทําการทดสอบตามรายการ
ดังกลาวในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนภายใน 1 สัปดาห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. หาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
ชายและหญิงแตละรายการ
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลจากการใชสถิติ
3. สรางเกณฑ (norm) สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของนักศึกษาชายและหญิงระดับ
ปริญญาตรี โดยการคํานวณ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และกําหนดระดับคะแนนของเกณฑปกติ
แตละรายการโดยใชหลักการใหเกรดที่ใช Curve (บุญสง โกสะ. 2547) ยกเวนรายการดรรชนีมวลกายใชตามเกณฑ
ของ ACSM
3.1 เกณฑปกติของรายการนั่งกมตัวไปขางหนา รายการลุก-นั่ง 30 วินาที รายการวัดแรง

บีบมือ และรายการวิ่งทางไกล ดังนี้
มากกวา +1.5 σ
ระหวาง +0.5 σ

เหนือ µ
ถึง +1.5 σ เหนือ µ

หมายถึง
หมายถึง

สมรรถภาพทางกาย ระดับดีมาก
สมรรถภาพทางกาย ระดับดี
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ระหวาง -0.5 σ
กลาง
ระหวาง -0.5 σ
นอยกวา -1.5 σ

ถึง +0.5 σ จาก µ

หมายถึง

สมรรถภาพทางกาย ระดับปาน

ถึง -1.5 σ ต่ํากวา µ หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํ
ต่ํากวา µ
หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํ มาก
3.2 รายการดรรชนีมวลกาย (BMI) โดยใชเกณฑปกติของ ACSM ดังนี้
นอยกวา 19
หมายถึง สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑผอม
ระหวาง 19-25
หมายถึง สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑพอเหมาะ (ปานกลาง)
ระหวาง 26-30
หมายถึง สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑเริ่มอวน (น้ําหนักเกิน)
มากกวา 30
หมายถึง สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑอวน
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบผลดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
รายการ
1. ดรรชนีมวลกาย
2. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)
3. นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร)
4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม)
แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม)
5. วิ่ง 1,000 เมตร (นาที)

นักศึกษาชาย

𝝁
22.01
23.37
13.43
33.71
36.23
5.42

σ
3.51
5.47
7.91
8.29
8.76
0.91

ระดับของสมรรถภาพทางกาย
อยูในเกณฑพอเหมาะ
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูที่ 22.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.51
ลําดับตอไปลุก-นั่ง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งที่ทําไดเฉลี่ยคือ 23
ครั้ง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.47 ลําดับตอไปนั่งงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยที่ทําไดคือ 13.43 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.91 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดที่น้ําหนักเฉลี่ยคือ 33.71 กิโลกรัม และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.29 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดที่
น้ําหนักเฉลี่ยคือ 36.23 กิโลกรัม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.76 และลําดับสุดทายวิ่ง 1,000 เมตร มีระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยที่ทําไดคือ 5.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
รายการ
1. ดรรชนีมวลกาย
2. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)
3. นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร)
4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม)
แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม)
5. วิ่ง 800 เมตร (นาที)

นักศึกษาหญิง

𝝁
22.02
16.02
11.85
24.78
27.56
6.20

σ
4.56
4.40
8.20
5.05
5.74
1.06

ระดับของสมรรถภาพทางกาย
อยูในเกณฑพอเหมาะ
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง
อยูในเกณฑปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูที่ 22.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.56
ลําดับตอลุก-นั่ง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งที่ทําไดเฉลี่ยคือ 16
ครั้ง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.40 ลําดับตอไปนั่งงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยที่ทําไดคือ 11.85 เซนติเมตร และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.20 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดที่น้ําหนักเฉลี่ยคือ 24.78 กิโลกรัม และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.05 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดที่
น้ํา หนั ก เฉลี่ ย คื อ 27.56 กิ โ ลกรั ม และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 5.74 และลํ า ดั บ สุ ด ท า ยวิ่ ง 800 เมตร มี ร ะดั บ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยที่ทําไดคือ 6.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06
2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พบผลดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑปกติสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
รายการ/ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
1. ลุก-นั่ง 30 วินาที 33 ครั้งขึ้นไป 27 – 32 ครั้ง 21 -26 ครั้ง
15 – 20 ครั้ง
14 ครั้งลงไป
26 ซม. ขึ้นไป 18 – 25 ซม. 10 – 17 ซม.
2 – 9 ซม.
1 ซม. ลงไป
2. นัง่ ก้ มตัวไป
ข้ างหน้ า
3. แรงบีบมือซาย
47 กก. ขึ้นไป 39 – 46 กก. 30 – 38 กก.
21 – 29 กก.
20 กก. ลงไป
แรงบีบมือขวา
50 กก. ขึ้นไป 41 – 49 กก. 32 – 40 กก.
23 – 31 กก.
22 กก. ลงไป
4. วิ่ง 1,000 เมตร 4.06 นาที ลงไป 4.07 – 5.36 5.37 – 6.27
6.28 – 7.18 7.19 นาที ขึ้นไป
นาที
นาที
นาที
จากตารางที่ 3 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการที่หนึ่ง ลุก-นั่ง 30 วินาที
ระดับดีมาก จํานวนครั้งที่ทําไดมากกวา 33 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 27 – 32 ครั้ง ระดับปานกลาง
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จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 21 -26 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 15 – 20 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งที่ทําไดนอยกวา 14 ครั้ง
รายการที่สอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 18 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 10 – 17 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง 2 – 9 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา 1 เซนติเมตร
รายการที่สาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 47 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 39 – 46 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 38 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง
21 – 29 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 20 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 50 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 41 – 49 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 32
– 40 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 23 – 31 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 22 กิโลกรัม
รายการที่สี่ วิ่ง 1,000 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการวิ่งนอยกวา 4.06 นาที ระดับดี ใชเวลาในการวิ่งอยู
ในชวง 4.07 – 5.36 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการวิ่งอยูในชวง 5.37 – 6.27 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการวิ่ง
อยูในชวง 6.28 – 7.18 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการวิ่งมากกวา 7.19 นาที
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
รายการ/ระดับ
ดีมาก
1. ลุก-นั่ง 30 วินาที 24 ครั้งขึ้นไป
26 ซม. ขึ้นไป
2. นัง่ ก้ มตัวไป
ข้ างหน้ า
3. แรงบีบมือซาย
33 กก. ขึ้นไป
แรงบีบมือขวา
37 กก. ขึ้นไป
4. วิ่ง 800 เมตร
5.02 นาที ลงไป

ดี
19 – 23 ครั้ง
17 – 25 ซม.

ปานกลาง
14 – 18 ครั้ง
7 – 16 ซม.

ต่ํา
9 – 13 ครั้ง
-2 – 6 ซม.

ต่ํามาก
8 ครั้งลงไป
-3 ซม. ลงไป

28 – 32 กก.
30 – 36 กก.
5.03 – 6.07
นาที

22 – 27 กก.
25 – 29 กก.
6.08 – 7.13
นาที

17 – 21 กก.
19 – 24 กก.
7.14 – 8.19
นาที

16 กก. ลงไป
18 กก. ลงไป
8.20 นาที ขึ้นไป

จากตารางที่ 4 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่เรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการที่หนึ่ง ลุก-นั่ง 30 วินาที
ระดับดีมาก จํานวนครั้งที่ทําไดมากกวา 24 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 19 – 23 ครั้ง ระดับปานกลาง
จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 14 – 18 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งที่ทําไดอยูในชวง 9 – 13 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งที่ทําไดนอยกวา 8 ครั้ง
รายการที่สอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 17 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 7 – 16 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง (-2) – 6 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา (-3) เซนติเมตร
รายการที่สาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 33 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 28 – 32 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 22 – 27 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง
17 – 21 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 16 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 37 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 36 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 25
– 29 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 19 – 24 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 18 กิโลกรัม
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รายการที่สี่ วิ่ง 800 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการวิ่งนอยกวา 5.02 นาที ระดับดี ใชเวลาในการวิ่งอยู
ในชวง 5.03 – 6.07 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการวิ่งอยูในชวง 6.08 – 7.13 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการวิ่ง
อยูในชวง 7.14 – 8.19 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการวิ่งมากกวา 8.20 นาที
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-นั่ง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง นั่ง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม วิ่งเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง
2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ
ดังนี้
ผูที่ไดคะแนนสูงกวา µ + 1.5𝜎 ขึ้นไป
ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎 ถึง µ + 1.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ - 0.5𝜎 ถึง µ + 0.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง
ผูที่ไดคะแนนตั้งแต µ - 0.5𝜎 ถึง µ - 1.5𝜎 ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา
ผูที่ไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎 ลงมา
ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก
งานวิจัยนี้ทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อภิปรายผลการวิจัย
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สําหรับนัก ศึกษาชาย และนั กศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชรที่ลงทะเบียบเรียนวิชากีฬาและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต มีผลการวิจัยดังนี้
ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งนี้พบวา
1. จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรายการสวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย
หรือ BMI) ซึ่งเปนรายการทดสอบเพื่อวัดดัชนีมวลกาย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมี
คาเฉลี่ยดรรชนีมวลกายอยูในระดับพอเหมาะ (ตารางที่ 1 และ 2 ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาอยูในชวงวัยรุน ซึ่ง
เปนชวงที่เริ่มสนใจตนเองในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะการมีรูปรางที่ดี ไมอวนหรือมีน้ําหนักตัวไมมาก
เกินไป เพื่อสรางความมั่นใจใหแกตนเองและการยอมรับจากเพื่อนๆ หรือสังคม การรับประทานอาหารประเภทมี
ไขมันจึงถูกควบคุมเพราะไขมันเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มน้ําหนักของวัยรุน (ประสาท อิศรปรีดา. 2523) จึงทําให
นักศึกษาสนใจและเอาใจใสตอสุขภาพและน้ําหนักของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุชา จันทรเอม (2542) กลาวไววา
“เด็กวัยรุนจะวิตกกังวลเรื่องน้ําหนักตัวจึงพยายามหาวิธีการลดความอวนดวยวิธีตางๆ อยูเสมอ ทําใหไมมีปญหา
เรื่องน้ําหนักตัว รวมทั้งการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณตอรางกาย” ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการ
สอนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดยมีหนวยการเรียนเรื่องสมรรถภาพทางกายและมีการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน นักศึกษาจึงตองฝกฝนออกกําลังกายเปนประจําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งมหาวิทยาลัยมีสนาม
กีฬาและหองฟตเนตสําหรับออกกําลังกายรองรับไดอยางเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาในการเลือกชนิด
กีฬาหรือการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย
ในสี่รายการที่เหลือ ไดแก รายการลุกนั่ง 30 วินาที นั่งกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ และวิ่ง 800, 1,000
เมตร พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแตละรายการมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง
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จากเกณฑ ปกติส มรรถภาพทางกายเพื่อ สุข ภาพที่ ทางผู วิจัย ได สร างขึ้น แตเ มื่อ นํา สมรรถภาพทางทั้ งหมดของ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมาเปรียบเทียบ (ตารางที่ 1 และ 2) ก็พบวา สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย
ดีกวานักศึกษาหญิงทุกรายการ รวมถึงรายการนั่งกมตัวไปขางหนาที่วัดความสามารถดานความออนตัว (flexibility)
ซึ่งนักศึกษาชายมีความออนตัวดีกวานักศึกษาหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักศึกษาชายมักจะออกกําลังกายมากกวา
นักศึกษาหญิง โดยสังเกตไดในเวลาตอนเย็นจะมีนักศึกษาชาย มาเลนกีฬาในหองออกกําลังกาย ตลอดจนพื้นที่วา
ตางๆ เพื่อเลนฟุตบอลประตูเล็ก สวนนักศึกษาหญิงชอบออกกําลังกายในหองออกกําลังกายแตมีจํานวนนอย ซึ่งการ
ออกกําลังกายโดยการเลนฟุตบอลจะตองประกอบดวยสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณหลายดาน โดยเฉพาะดานความ
ออนตัวเปนสิ่งจําเปน และเปนองคประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางกายสําหรับนักฟุตบอล ดังที่ พรเทพย แสงภักดี
(2545) ไดกลาววา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลควรประกอบดวย ความออนตัว ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความอดทนของกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว ความเร็ว
และพลัง นอกจากนั้นยังพบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมีสมรรถภาพอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะวาในการเรียนการสอนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจารยจะเนนการอบอุน
รางกายโดยทั่วๆไป จะมองขามหรือใหความสําคัญคอนขางนอยในเรื่องการเหยียดยืดกลามเนื้อในการอบอุนรางกาย
(warm up) และการคลายอุน (cool down) หลังการเรียนการสอน วิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตได
เสร็จสิ้นลง สงผลใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความออนตัวอยางจริงจังสม่ําเสมอ และเจริญ กระบวน
(2548) ไดกลาวโดยสรุปถึงเรื่องของความออนตัวไววา ความออนตัวเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับกีฬาทุกประเภท
ชวยปองกันการบาดเจ็บ แตถึงแมวาความออนตัวจะเปนสิ่งที่ไดมาหรือสรางขึ้นโดยอาศัยความสม่ําเสมอหรือแคใช
ความพยายามเพียงเล็กนอยเทานั้น แตดูเหมือนครูพลศึกษาที่มีความสามารถจํานวนไมนอยละเลยหรือมองขามที่จะ
ใหเวลาและความสําคัญในการฝกอยางจริงจัง ซึ่งการฝกความออนตัวควรจะทําภายหลังไดมีการอบอุนรางกาย
พรอมแลว และควรจะกระทําซ้ําอีกครั้งในชวงของการคลายอุน ซึ่งหลักในการฝกพัฒนาความออนตัวมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เปนพื้นฐานดวยการเหยียดยืดกลามเนื้อ
2. เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สรางขึ้นจากกลุมประชากรจํานวน 555 คน
เปนเพศชาย 112 คน และเพศหญิง 443 คน เปนนักศึกษาจากหลายคณะของมาหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่
เรียนในวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งในแตละมหาวิทยาลัยก็จะมีนักศึกษาที่มีคุณลักษณะทาง
กายภาพที่ แ ตกต า งกั นออกไป ทางผูวิ จั ย ไดมี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะสร างเกณฑส มรรถภาพทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการประเมินผลสมรรถภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาอยูในระดับใดบาง และสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูในรายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน โดยที่ผูทดสอบสามารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองวา
อยูในระดับใด และยังสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย หันมาใหความ
สนใจการดูแลสุขภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของตนเองให
ดียิ่งขึ้น เพื่อใหหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ยาเสพติดทุกชนิด และสามารถดําเนินชีวิตของตนเองในสังคมไดอยาง
มีความสุข สอดคลองกับ วินวงศ วองสันตติวานิช (2556) กลาวไววา เกณฑปกติระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการเปลี่ยนคะแนนดิบจากการ
ทดสอบทุกรายการใหเปนคะแนนที (T-Score) และรวมคะแนนที (T-Score) ของการทดสอบทุกรายการโดยการ
แบงระดับความสามารถออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ทุกระดับทีผูวิจัยสรางขึ้นใช
กลุมตัวอยางจํานวนมากพอตอการนําไปสรางเกณฑ ประกอบกับทุกโรงเรียนจะมีนักเรียนที่มีลักษณะหลากหลาย
ขอมูลจากการวิจัยสามารถใชเปนตัวแทนประชากรได ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระพลศึกษาและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกผูเรียน
โดยผูทดสอบสารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถาภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตัวเองวาอยูในระดับ
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ใด อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตระหนักในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพ หันมาสนใจ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้น โดยหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บ ยาเสพติด และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสุขศึกษและพลศึกษา มาตรฐาน พ
4.1 คือ เห็นคุณ คาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553)
ขอเสนอแนะ
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.ควรมีการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายนอกเวลาเรียนเพื่อใหเพียงพอตอการพัฒนาสมรรถภาพ
รางกายในดานตางๆ
2.ควรมีการนําผลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในจํานวนที่บกพรองไปพิจารณา
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยเสริมสรางองคประกอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3. ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับนักศึกษากอนและหลังเรียนประจําภาค
เรียนเพื่อจะไดทราบผลการพัฒนาและเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาสมรรถภาพแบบแยกชวงอายุ
2. ควรมีการศึกษาสมรรถภาพแบบแยกคณะ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
A study on Science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle
about the weather of grade 7 student
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
สาขาวิชา กศ.บ. วิทยาศาสตร โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก

บทคัดยอ
การศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ กับนักเรียนในกลุม
ตัว อยา ง ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 จํ านวน 53 คน ซึ่ ง ดํ าเนิ น การวิ จัย แบบกึ่ ง ทดลอง โดยใช เครื่ อ งมื อ วิ จัย คื อ
แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการทดสอบกอนเรียน ดําเนินการทดลอง จํานวน 5
แผน เปนเวลา 8 ชั่วโมง แลวทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาที (t-test Dependent)
ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ลมฟาอากาศ, การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
Abstract
The purposes of this Quasi – Experimental research was to 1) compare Science Learning
Achievement through using 7-E leaning cycle about the weather of grade 7 student before and
after Learning. 2) Compare Science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about
the weather of grade 7 student with 70 percentage of mean.
The simple of the research were 53 children of grade 7 student taught using 7-E Learning
cycle is the Quasi – Experimental research. The research de sign was one-group pretest – posttest
design. The data was analyzed by mean ( �x ), Standard deviation (S.D) and the t-test for
dependent Simple.
The results of this research were:
1. The science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about the
weather of grade 7 student after approach was higher than before leaning.
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2. The science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about the
weather of grade 7 student were higher than 70 percentage of mean was significantly at the level
of .01
Keywords: Achievement, Weather, 7-E learning cycle
ความเปนมาและความสําคัญ
ภายใตยุคแหงเทคโนโลยีกาวไกล และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรไดเขามามีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในโลกยุคปจจุบัน และมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและงานในอาชีพตางๆตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆที่
มนุษย
ไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 92)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และ
การแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง
อยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา 1) อีกทั้งตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดเสนอใหมีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดซึ่งจะระบุ
อยูในสมรรถนะสําคัญของผูเรียน เมื่อวิเคราะหตามตัวชี้วัดที่นํามาใชในการพัฒนาผูเรียนในแตละระดับชั้นของกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทักษะการคิดที่เปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไดแก ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2555)
จากปญหาที่นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 (งานวิชาการ
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก, 2559) ครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของไดรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุเบื้องตนพบวา สาเหตุ
มาจากครูมีพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรยังไมนาสนใจ ใชสื่อไมหลากหลาย และผูเรียนไมสามารถนําความรูไปใช
ในชีวิ ต ประจํ า วัน ได ทํา ให บ รรยากาศในชั้ นเรีย นไม น าเรีย น ซึ่ งสอดคลอ งกับ ขอ แนะนํา จากสํา นั กงานรั บรอง
มาตรฐานและการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค การมหาชน) ที่ แนะนํ า ให โ รงเรี ย นจั ดการเรี ยนการสอนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากพฤติกรรมของครูผูสอน ในสวนของนักเรียนพบวานักเรียนขาดการแสวงหา
ความรูและสรุปองคความรูที่เรียน ทําใหมีพื้นฐานในการเรียนรูที่ไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ อีกทั้ง
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรมีเนื้อหาที่คอนขางซับซอน และตองใชการวิเคราะหในการทําความเขาใจจึงเปน
ปญหาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร
จากการวิเคราะหพบปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่ใหมๆ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
ตามแนวคิดของ Eisenkraft ที่ประกอบดวย 1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (elicit) 2. ขั้นสรางความสนใจ (engage)
3. ขั้นสํารวจและคนหา (explore) 4. ขั้นอธิบายและสรุปผล (explain) 5. ขั้นขยายความรู (elaborate) 6. ขั้น
ประเมินผล (evaluate) และ 7. ขั้นนําความรูไปใช (extension) จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
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เรียนรู 7 ขั้น เปนการเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู และเนนไปที่ตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน เพื่อ
นําไปสูการสรางองคความรูใหมอยางมีประสิทธิภาพ และนําเอาองคความรูเดิมเชื่อมโยงความรูใหม นอกจากนี้การ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนการจัดการเรียนรูโดยมีเปาหมายเพื่อกระตุนใหเด็กไดมีความสนใจ
และสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการสรางประสบการณของตนเอง
จากสภาพปญหา และการศึกษาความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ในการ
แกปญหา ผูวิจัยจึงมุงมั่นที่จะจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เพื่อเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ลมฟาอากาศ ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ
สมมุติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70
ขอบเขตของการวิจัย
1 ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูปและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/3 สังเกต วิเคราะห และอภิปราย การเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มี
ผลตอมนุษย
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/4 สืบคน วิเคราะห และแปลความหมาย ขอมูลจากการพยากรณอากาศ
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/5 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบาย ปจจัยทางธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวโอโซน และฝนกรด
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/7 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน และฝน
กรดที่มีตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียน 61 คน
กลุมตัวอยาง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 53 คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางกรณี
ทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive)
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3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน : การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ
4. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี้ ผูดําเนินการวิจัยใชเวลาในการดําเนินการ 8 ชั่วโมง ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสอน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
เรื่องลมฟาอากาศ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียน 61 คน
กลุมเปาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 53 คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางกรณี
ทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive)
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 6
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข า ใจกระบวนการต า ง ๆที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/3 สังเกต วิเคราะห และอภิปราย การเกิดปรากฏการณทางลมฟา
อากาศที่มีผลตอมนุษย
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/4 สืบคน วิเคราะห และแปลความหมาย ขอมูลจากการพยากรณ
อากาศ
ตั ว ชี้ วั ด ว 6.1 ม.1/5 สื บ ค น วิ เ คราะห และอธิ บ ายผลของลมฟ า อากาศต อ การ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วั ด ว 6.1 ม.1/6 สืบ คน วิเคราะห และอธิบ าย ปจจั ยทางธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวโอโซน และฝนกรด
ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.1/7 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน
และฝนกรด ที่มีตอ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปดวย
1. แผนจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ลมฟาอากาศ จํานวน 8 ชั่วโมง ดังนี้
แผนจัดการเรียนรูเรื่องลมมรสุม พายุหมุนเขตรอน และพายุฝนฟาคะนอง
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูเ รื่องการพยากรณอากาศ
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูเรื่องเอลนีโญและลานีญา
เวลา 2 ชั่วโมง
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แผนจัดการเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนจัดการเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
เวลา 2 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง
ลมฟาอากาศ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น โดยผานการ
ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพื่อหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคา 0.60 ขึ้นไป
2.1 ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการวิทยาศาสตร ดังนี้
1. นางกิตยาพร มวงปน หัวหนาฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ.วิทยาศาสตร
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
2. นางนุชรีย ศรีประดู
ครูชํานาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
3. นายอนุรักษ แยมวัตร ครูชํานาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
1. แผนจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข องเกี่ ยวกั บ รายละเอี ยดการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม
1.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดการเรียนรูแกนกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องลมฟาอากาศ
1.3 ศึกษาแนวทางการจัดเรียงเนื้อหาสาระ เรื่องลมฟาอากาศ จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2557) และคูมือครูหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(2557) ที่จัดทําขึ้นโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ดําเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรู เรื่องลมฟาอากาศ ตามแนวคิดของ Eisenkraft ในการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนเรื่องลมฟาอากาศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
1.5 นํารางแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องลมฟา
อากาศ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรูดานเนื้อหา สื่อการสอน เวลาที่ใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนสอน การวัดประเมินผล โดยสรางแบบประเมินแผนจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
ผูเชี่ย วชาญใหพิจ ารณาความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของแผนจัดการเรี ยนรู เปนไปตามมาตราสว น
ประมาณคาวิธีของลิเคอรท (Likert)
1.6 ปรับปรุงแกไขแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเรื่องลม
ฟาอากาศ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นําแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเรื่อง ลมฟาอากาศ
ที่ผานผูเชี่ยวชาญและการแกไขเสนอตอคณะกรรมการ
1.8 นําแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเรื่อง ลมฟาอากาศ
ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
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2.1 ศึก ษาการสรางแบบทดสอบ จากหนั งสือ ที่เกี่ ยวข องกั บการวั ดประเมิ นผล และการวั ด
ประเมินทางวิทยาศาสตร
2.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดการเรียนรูแกนกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน
2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดังนี้
- ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
2.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ ตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู เพื่อหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคา 0.60 ขึ้นไป
2.5 ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2.6 นํ าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นไปทดลองกับ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปที่ 1
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงเปนกลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 ที่มีผลการเรียนสูง กลาง และต่ํา กลุมละ 20 คน
2.7 นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอเพื่อหาระดับความยาก (p) และอํานาจ
จําแนก (r)
2.8 คัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ ไดแก
- ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
ที่ผานเกณฑคุณภาพคาความยาก และอํานาจจําแนกไปทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนนักเรียนคนละกลุมกับนักเรียนในครั้งแรกเพื่อวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยพิจารณาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20
2.9 จัดพิมพเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฉบับ
สมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแบบแผนการทดลอง
หนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-group Pretest-Posttest Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2538 หนา 249)
ตาราง แสดงแบบการวิจัยทดลองหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบกอนการทดลอง
การจัดกระทํา
การทดสอบหลังการทดลอง
T1
X
T2
เมื่อ T 1 คือ การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
X คือ การเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7
ขั้น
T 2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง (Postest)
การดําเนินการวิจัย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแกนักเรียนกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับ
การเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบการเรียนรูวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ในเรื่องลมฟาอากาศ
2. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับกลุมนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (Pretest)
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3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องลมฟา
อากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 5 แผนการเรียนรู
รวม 8 ชั่วโมง รวมเปนเวลา 3 สัปดาห
4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับกลุมนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (Posttest)
การวิเคราะหขอมูล
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973)
2. นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางที่
ไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศมาตรวจให
คะแนน
3. รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุ มตัวอยาง โดยใชส ถิติคา เฉลี่ ย ( X ) และสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบ
กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ โดยการทดสอบคาที (t-test
Dependent Sample)
5. วิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องลมฟาอากาศ กับเกณฑรอยละ 70 ดวยวิธีการทดสอบ (t-test for one sample)
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องลมฟาอากาศ ผูวิจัยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro
Yamane,1973) ในการวิเคราหขอมูลของประชากรดังนี้
n=

N
1 + Ne 2

n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
E
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องลมฟาอากาศ ผูวิจัยใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
1.1 คาเฉลี่ย (Mean) ใชเมื่อหาคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชเมื่อหาคาเฉลี่ยคะแนน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับจุดประสงคการเรียนรู
2.2 คาความยาก (P) วิเคราะหวาขอสอบขอนั้นมีจํานวนหรืออัตราสวนของผูตอบถูก
เทาใด
2.3 คาอํานาจจําแนก (R) ความสามารถของขอสอบในการจําแนกผูทําการทดสอบ
ออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา
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2.4 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและโดย

3. สถิติอางอิง
3.1 การทดสอบคาที (t-test Dependent Sample) วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ
3.2 วิธีการทดสอบ t-test for one sample วิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
กลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ กับเกณฑ
รอยละ 70

ผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลมฟาอากาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
ในการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
ลมฟาอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ผูวิจัยนําเสนอ
ผลดังตารางตอไปนี้
ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลมฟาอากาศ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
การทดสอบ
N
K
S.D.
t
x�
กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
53
20
11.32
1.36
**22.83
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู
53
20
15.15
1.21
** p< .01
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ มีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย
(�
x ) เทากับ 11 คะแนน และ 15 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 เรื่อง
ลมฟาอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
ในการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ
70 เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
ผูวิจัยนําเสนอผลดังตารางตอไปนี้
ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 เรื่อง ลมฟา
อากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
การทดสอบ
N
K
S.D.
t
𝜇0
x�
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู
53
20
15.15
1.21
14
0.13
** p< .01
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ มี
ค
ะ
แ
น
น
หลังเรียนเฉลี่ย ( �
x ) เทากับ 15.15 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 75.75 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70
พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
R
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สรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง ลมฟาอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยภายใตหัวขอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญตามแนวคิดของทฤษฏีการเรียนรู Constructivism ที่เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดย
เชื่อมโยงความรูจากประสบการณใหมกับประสบการณเดิมที่มีอยู ผูวิจัยไดทําการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ผลการวิจัย คือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิรดา ชวงกรุด (2556) ผลการวิจัย
พบวา การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7
ขั้นรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง โมเมนตัมและการชน มีคะแนนรอยละ 74.26 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องโมเมนตัมและการชน มี
คะแนนรอยละ 75.94 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และธัญุรีย สมองดี (2556)
ผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใชวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนการสอนในชวงการทํากิจกรรมครูควรมีการวางแผนลําดับใหชัดเจนอาจจะให
นักเรียนเขียนขอมูลเบื้องตนที่สามารถทําไดในใบกิจกรรมกอน แลวจึงใหนักเรียนลงมือปฏิบัติพรอม ๆ กัน เพื่อ
ความสะดวกในการทํากิจกรรม และการดูแลนักเรียน
2. เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ในขั้นตรวจสอบความรูเดิม (elicit)
จําเปนตองมีการเชื่อมโยงความรูเดิมใหสอดคลองกับความรูใหมจึงทําเปนตองเชื่องโยงใหสอดคลองกันมากที่สุด และ
ในขั้นนําความรูไปใช (Extend) ควรกิจกรรมใหนักเรียนแสดงศักยภาพการนําเสนอผลความรูของตนเองที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
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2. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ไปใชกับรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงความรูเดิมและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได
3. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ไปใชรวมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบอื่นๆ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
Achievement of Students on World and Changed by using The Inquiry Process (5E)
กชกร คงเพชรดี1, ศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล2, ครรชิต กอเฮง3
Kodchakorn Kongphetdee 1, Supawat Wisitsirikun2, Ksanchit Koheng3
1

นักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียน ที่ไดรับการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ดําเนินการวิจยั มี 4 ขั้นตอน ขั้นวางแผนศึกษาเนื้อหาในหลักสูตร จากนั้นก็จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูขั้นดําเนินงาน นําแบบทดสอบกอนเรียนไปทดสอบและใชแผนการจัดการเรียนโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขัน้ ประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจการจัดการเรียนรู ขั้นปรับปรุง นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ
ผลการวิจัยพบวา
1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77
คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู /กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) / ความพึงพอใจในการเรียนรู
Abstract
The purposes of this research were to find the effectiveness of the learning management
process, use the 5E process of inquiry on student achievement. To compare the achievement
before and after class. And to study student satisfaction. Have been learning with a learning
management plan. Using the 5E process of inquiry and world change. A sample group for this
study was 22 students.
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The instruments used in the study were the achievement test and the satisfaction questionnaire.
Then, a learning management plan was developed using the knowledge acquisition process. Take
the test before the test and use the learning plan using the inquiry process. Evaluate To evaluate
the efficiency of the learning management plan using the inquiry process. Achievement and the
satisfaction of learning management to improve the evaluation results to improve the lesson
plan.
The research found that
1. Learning Management (5E). The world and the changes made are 72.91 / 74.09
effective over the standard 70/70.
2. Comparison of achievement before and after school learning management plan using
the 5E process of inquiry and world change. The results of the study were higher than before
learning.
3. The study of learning satisfaction of Grade 8 Students. Using the 5E process of inquiry
and world change. Satisfaction was at a high level. This is 77%.
Keywords: learning outcomes / Inquiry Process (5E) / Learning Satisfaction
ความเปนมาและความสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเปนแผนแมบทหลักในการ
พัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคน
ไทย พั ฒ นาคนให มี ค วามเป น คนที่ ส มบู ร ณ มี วิ นั ย ใฝ รู มี ค วามรู มี ทั ก ษะมี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Education Test)
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระหวางป 2555 – 2559 มี
คะแนนเฉลี่ย 37.46 , 37.40 , 42.13, 42.59, และ 41.22 ตามลําดับซึ่งยังมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวา
รอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชรในปการศึกษา 2555 – 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
32.74, 46.06,40.35, 39.49 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา) พบวาการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันยังไมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สงผลให ผูเรียนมีระดับผลการเรียนที่ต่ํา อีกทั้งวิชาวิทยาศาสตรมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม พบวายังคงประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก การ
จัดการเรียนการสอนที่ไมนาสนใจ เนนการทองจํา มากกวาฝกการวิเคราะหและหาคําตอบดวยตัวเอง โดยใหนักเรียน
เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม นักเรียนจะตองเกิดขอสงสัยและสามารถหาคําตอบจากการทดลอง และสามารถ
พิสูจนสมมติฐานของตนเองไดอยางถูกตองเชื่อมั่นในการหาขอมูล จากสื่อและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด
การแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนการสืบเสาะหาความรูไดพัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได
ใหความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูวา เปนการจัดการเรียนรูที่ฝกใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทาใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (Bybee.1990; citing Lawson. 1995: 164 –
164) คือ การสรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา(Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป
(Explanation) การขยายความรู (Elaboration) และการประเมิน(Evaluation) จากลําดับขั้นตอนดังกลาวผูเรียน
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สามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรือตั้งสมมติฐานขึ้นตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพื่อตรวจสอบหรือสืบคนหาคาตอบตามสมมติฐานนั้น
จากการศึกษาจุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ผูวิจัยจึงมีความสนใจสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จะเปนตัวชวยในการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรี ยนรู นั กเรี ยนมีค วามรว มมือ ในการทํา กิ จกรรมมากขึ้น การจัด การเรี ยนรู เกิ ดทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และชวยใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตัวเอง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เปนผูที่คิดอยาง
มีระบบ แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการของเหตุและผลเปนบุคคลที่เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงที่ผูรายงาน
สรางและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ไดแก ดิน หิน แร และ
น้ํา
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ (5E)
เรื่อง โลกและกาเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ดานระยะเวลา
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง สัปดาหละ 3 คาบ
รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห ดําเนินการทดลองในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลง

เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลง
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรและกลุม ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา
ภา 2 กําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง
ทั้งหมด 73 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม มา 1 หองเรียน จํานวน 22 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) มีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้
1.1 สาระสําคัญ
1.2 จุดประสงคการเรียนรู
1.3 เนื้อหาสาระ
1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1.4.1 ขั้นสรางความสนใจ
1.4.2 ขั้นสํารวจและคนหา
1.4.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
1.4.4 ขั้นขยายความรู
1.4.5 ขั้นประเมินผล
1.5 สื่อประกอบการเรียนการสอน
1.6 การวัดและประเมินผล
2.แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เปนแบบตัวเลือก จานวน 30
ขอ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 –
1.00 คาความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.71 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 –
0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 –0.66
3.แบบวัดความพึงใจในการจัดการเรียนการสอน เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท
(Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคาถามมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นวางแผน ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชวงชั้นที่ 3 ของกลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. นําขอมูลจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และทําแบบประเมินความพึงพอใจ
3. นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และนําไปทดลองกับนักเรียน 56 คน
ขั้นดําเนินงาน ดําเนินการดังนี้
นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
ขั้นประเมินผล ดําเนินการดังนี้
1.นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน
2.นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุง
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นําผลการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
กระบวนการดังกลาว
การวิเคราะหขอมูล
1.การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ พิจารณาจากหาคารอยละของคะแนนระหวางเรียน ซึ่งได
จากการทําแบบฝกทักษะในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในแผนการจัดการเรียนรู เพื่อหาคา 70 ตัวแรกและหาคารอย
ละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อหาคา 70 ตัวหลัง
2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชคะแนนที่ไดมาจากการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
และหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นํามาวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน โดยคํานวณจากคาสถิตทิ ดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test for dependent samples)
3.หาคาสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรู
โลกและการเปลี่ยนแปลง

คะแนนระหวางการใช
แผนรูปแบบ 5Eประสิทธิภาพ
ตัวแรก ( E 1 )
คะแนนที่ได
รอยละของ
(N = 22)
คะแนนที่ได
802
72.91

คะแนนหลังการใช
แผนรูปแบบ 5E
ประสิทธิภาพตัวหลัง ( E 2 )
คะแนนที่ได
รอยละของ
(N = 22)
คะแนนที่ได
489
74.09

ประสิทธิภาพ
E1 / E2
72.91/74.09

จากตารางที่ 1 พบวา แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 22 คน
พบวา เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
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ประเภท
ของคะแนน
คะแนนเฉลีย่
โลกและการเปลี่ยนแปล 22
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนรู

N

กอนใช
(เต็ม 30 คะแนน)
9.00
2.89

หลังใช
(เต็ม 30 คะแนน)
21.82
4.25

t
14.26*

จากตารางที่ 2 พบวาแสดงผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงของนักเรียน จํานวน 22 คน พบวา หนวยการเรียนรูเ รื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังใชสูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู โดย
หนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเทากับ 21.82 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
รายการประเมิน
1. การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน
2. การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงทําใหเกิดความสนใจกระตือรือรน
และอยากเรียน
3. การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง
4. การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)
เรื่อง โลกและการเปลีย่ นแปลงเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
5. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรูจกั วิเคราะหวางแผนในการ
แกปญหา
6. ครูผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเนื้อหา
7. ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
8. ครูผูสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและใหกําลังใจ
9. วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
10. สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวมเฉลี่ย
รอยละ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.18

0.50

มาก

3.72

0.45

มาก

3.77

0.55

มาก

3.90

0.52

มาก

3.86

0.56

มาก

4.04
3.81
3.86
3.72
3.90
3.85
77

0.37
0.58
0.46
0.55
0.29
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนรูดวยแผนการ
จัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง พบวา นักเรียนแสดง
ความพึงพอใจที่มีตอใชการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
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มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อจําแนกตามรายการ
พบวา รายการที่ 1 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.18 รองลงมาคือรายการที่ 6
ครูผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเนื้อหา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.04 รายการที่ 4 กับ 10
การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด และ. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รายการที่ 5
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรูจ ักวิเคราะหวางแผนในการแกปญหา และ 8 ครูผูสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและให
กําลังใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รายการที่ 3 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ
3.77 และ รายการที่ 7 ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ
3.81 รายการที่ 2 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง และ รายการที่ 9 วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบใน
การวิจัย ดังนี้
ผลวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Dr. Fathima (2015) ไดศึกษาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในชั้นเรียน นักเรียนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ไดเปรียบเทียบกับการสอนพวก
เขาผานทางนวัตกรรมโดยกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ 5E ผลการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต 5 วิธีมี
ผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทางชีววิทยา ดังนั้นการสอนผานวิธีการการสืบเสาะหาความรู (5E)มีผล
อยางมีนัยสําคัญมากกวาวิธีการสอนแบบเดิม และผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ หลาสิงห (2558) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) พบวากลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และงานวิจัยของวันดี จูเปยม (2558) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นมากกวารอยละ 80 หลังการใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีการประยุกตหรือปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกับ
เนื้อหาในวิชาที่ใชสอนหรือสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตองการยึดผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 ในขั้นตอนตาง ๆ ของรูปแบบสามารถยืดหยุนไดโดยปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาที่ใชสอน
1.3 ครูผูสอนตองเขาใจลักษณะเฉพาะของวิชาวิทยาศาสตรที่มุงหวงใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนน
การเชื่อมโยงความรูกบกระบวนการ
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรจะมีการเปรียบเทียบระหวางการจดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูกับวิธีการสอนอื่น ๆ ในเนื้อหาเดียวกัน
2.2 ควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในเนื้อหาอื่น ๆ
เอกสารอางอิง
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โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยสื่อประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูส ึก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”ใน วารสารศิลปากร.ปที่ 8, หนา 1243-1255
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การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
Development of Understanding and Familiarity with The Learning Process (5 STEPs)
on Force and Motion of the Grade 7 students
ขจรศักดิ์ วังคีร1ี และนันทวัน พัวพัน2
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรูโดยใช
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และเพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจั ย เปน นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 หอ ง 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นแห ง หนึ่ง ในจัง หวั ด
เพชรบูรณ จํานวน 34 คน ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบอยางเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เนื้อหาประกอบไปดวยเรื่อง 1. แรง 2. การระบุ
ตําแหนงของวัตถุ 3. ระยะทางและการกระจัด 4. อัตราเร็วและความเร็ว จํานวนรวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบหาคาที (t-test Dependent) และการจัดกลุมคําตอบโดยเปรียบเทียบคําตอบที่ไดกับแนวคิดวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนที่เรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ขั้น มีการพัฒนาความเขาใจ
ที่เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนหลังเรียนและกอนเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความสําคัญ .05 และผลการ
วัดความคงทนของความรูภายหลังการเรียน 2 สัปดาห พบวาความคงทนของความรูเมื่อนําไปเปรียบเทียบคะแนนหลัง
เรียนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในระดับที่เพิ่มขึ้นและมี
ความคลาดเคลื่อนลดลง
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูด วยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STEPs)/ ความเขาใจและความคงทนของความรู/
แนวคิดวิทยาศาสตร
Abstract
Action Research in the classroom aims to development understanding and learning
retention by 5 STEPs learning method and the development of the science concept of grade 7 using
5 STEPs in Force and motion consists. The tools used The researchers also plan to learn a learning
process consists of 5 steps, content about the location of the object. Distance and
displacement And the rate and speed A total of 8 hours a tool for collecting data to measure their
understanding and retention of knowledge. A multiple-choice answer 4 options of 20 and semistructured interviews. The results showed that: 1. Students learn about force and motion using the
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learning process 5 step is to develop an understanding on the rise, with the posttest and pretest
different significant statistical level. important. 05 and measuring the retention of knowledge after
learning two weeks showed that retention of knowledge when compared to the latter do not
differ. The significant statistical 2. Students learn about force and motion. The learning process five
steps to develop scientific concepts about force and motion levels increase and decrease errors.
Key words: 5-step learning management (5 STEPs) / Understanding and persistence of Knowledge /
Science Concept
ความเปนมาและความสําคัญ
การเรียนการสอนของไทยในปจจุบันยังเนนรูปแบบการสอนที่ครูเปนศูนยกลาง ไมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด
และมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการสอนเทาที่ควร ครูผูสอนใหความสําคัญดานเนื้อหามากเกินไป ทําให
ผูเรียนไมมีความกระตือรือรนไมมีความสนุกสนานในการเรียนขาดการตอบโตบทสนทนากับครูผูสอนขาดการใชสื่อและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย ขาดการเนนทักษะและประสบการณตรง สงผลใหผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาดเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร (มณฑา บัวสวัสดิ์, 2547) ซึ่งปญหาที่พบมากที่สุดในบทเรียนคือ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เปนเรื่องของทฤษฏี นักเรียนจํานวนมากขาดความรู ความเขาใจทางดาน
เนื้อหาและทักษะกระบวนการคิด ขาดการเชื่อมโยงความรูและทักษะการนําความรูไปใช จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจ
เนื้อหาที่เรียนและไมทบทวนเนื้อหาตามที่ครูสอน (งานทะเบียน,2559) สงผลใหความจําไดในสิ่งที่เรียนมาไมยั่งยืน ขาด
ความคงทนของความรูและทําใหมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ํา ปจจุบันไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่
สามารถแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบรรยายหรือการสอนที่ผูเรียนไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ในการคิด การวางแผน การดําเนินกิจกรรม ที่เปนสาเหตุทําใหผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนมีตัวอยาง
รูปแบบการสอน อาทิเชนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู5ขั้นการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐานและการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เปนตน
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เปนแนวการจัดการเรียนการสอน ใหนักเรียน
พัฒนาไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ มีสวนรวมและใชกระบวนการเรียนรู ซึ่งลักษณะสําคัญคือ ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงาน ภาระงาน เมื่อมี
สถานการณใหม ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางดวยตนเองแลวเกิดความเขาใจ นําความรูไปใช ครูจะตองมีความเขาใจ
และมีความสามารถในการพัฒนาผูเรียน การเรียนรู 5 STEPs ประกอบดวย 1.การเรียนรูตั้งคําถาม 2.การเรียนรูแสวงหา
สารสนเทศ 3.การเรียนรูเพื่อสรางองคความรู 4.การเรียนรูเพื่อสื่อสาร 5.การเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่ง
ผลการจัดการเรี ยนรู 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ทําใหผูเรี ยนมีค วามรู และความเขาใจอยางคงทน เสริ มสรา งทักษะ
กระบวนการ คื อ 1.การรู หนัง สือ (Literacy) 2.การรู เรื่ องจํ านวน (Numeracy) 3.ความสามารถในการใชเหตุผ ล
(Reasoning Ability) เสริมสรางสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 8 ประการ ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะนําไปสูการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จะเปนฐานสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเปนนักคิด สามารถแกปญหา สรางสรรค
ชิ้ น งาน สร า งสรรค ค วามรู ใ หม ซึ่ ง จะช ว ยให ผู เ รี ย นเป น นั ก เรี ย นรู อย า งมี คุ ณ ธรรม ( พิ ม พั น ธ เดชะคุ ป ต ,2556)
จากศึกษาวิจัยของ วัฒจรีย ตันติวิวัฒน (2557) พบวาการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เหมาะสม
กับวัตถุประสงคการเรียนรูในดานการเรียนรูเพื่อความเขาใจ และการประยุกตใช ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือรนดานการรูคิดมากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและ
การทองจํา ทําใหไ ดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง ผูเรียนมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอนซึ่งสอดคลองกับอรุณี พิทักษ (2557) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
1
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(5 STEPs) และพบวาชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหกับนักเรียน ซึ่งเปนวิธีที่ครูใชจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
พัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเอง นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เชื่อมโยง
ความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหาคําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากนั้นลงมือปฏิบัติและ
คนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวันและรูปแบบการ
สอนมีความเหมาะสมในการนํามาใชพัฒนาความสามารถ ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ สงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาที่ตนเองสนใจอยางลุมลึกโดยการปฏิบัติจริง
จากปญหาที่กลาวมาขางตนนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความเขาใจและความรูที่คงทนของผูเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพราะธรรมชาติของการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้นตองใชความรูเดิมเปน
พื้ น ฐาน สํ า หรั บ การเรี ย นรู เ นื้ อ หาในระดั บ สู ง ที่ มี ค วามต อ เนื่ อ งไปตามลํ า ดั บ และสามารถนํ า ไปใช แ ก ป ญ หาใน
ชีวิตประจําวันที่พบอยูเสมอไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคการวิจัย
2

2

1. เพื่ อพั ฒ นาความเขา ใจและความคงทนของความรู โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู ดว ยกระบวนการเรี ย นรู
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดการเรีย นรูดวยกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ขอบเขตของงานวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูด วยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
แปรตาม ไดแก - ความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- แนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลือ่ นที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูด วยกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

- ความเขาใจและความคงทนของความรู
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- แนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลือ่ นที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) ผูวิจัยไดนํา
หลั ก การและขั้ น ตอนของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ นเรี ย นตามแนวคิ ด ของ Kemmis and Mc Taggart
(1988 อางใน สุวิมล วองวาณิช,2555) มาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน (5STEPs) ซึ่งมีขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประกอบดวย 4 ขั้นตอน ที่เปนวงจรตอเนื่องกัน
ดังนี้ ขั้นวางแผน (Plan) ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่จากเอกสาร
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และงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งผลที่ไดนํามาพิจารณาการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ในรายวิชาวิทยาศาสตร ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action) ผูวิจัยนํา
แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่สรางขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอน ขั้นการสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (Observe) ในขณะที่
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมตางๆของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและการตอบคําถามใน
ชั้ น เรี ย นแล ว บั น ทึ ก ข อ มู ล ของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ๆครั้ ง ที่ ดํ า เนิ น การสอนลงในบั น ทึ ก หลั ง การสอน
ขั้นการสะทอนผล (Reflection) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตจากบันทึกหลังสอนในแตละครั้งมาทําการวิเคราะห
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้งหมด 4 วงจรตามแผนการจัดการเรียนรูรวมกันทั้งหมด 4 แผน ประกอบดวย
แนวคิดหลักดังนี้ แรง การระบุตําแหนงของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2560
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ เขต 40
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบอยางเฉพาะเจาะจง โดยการเลือก 1 หองเรียนเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 6 จํานวน 34 คน
เครื่องมือการวิจัย
1.
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 4 แผน รวมเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง มีคาความเที่ยงตรงโดยการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.50 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ถือวาเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาที จะมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูทั้ง 4 แผนและจะ
วัดอีกครั้งเมื่อเวลาผานไปอีก 2 สัปดาหเพื่อวัดความคงทนของความรู ซึ่งการวัดผลทั้ง 3 ครั้งนี้จะใชแบบวัดความเขาใจ
และความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชุดเดียวกัน เพียงสลับตัวเลือกและลําดับหัวขอ มีคาความ
เที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 คาความเชื่อมั่น
ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.83 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก
(r) อยูระหวาง 0.20-1.00
2.2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดที่วัดความเขาใจ
ของความรู มีคาความความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง
0.50-1.00 ผูวิจัยจะสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยเปนนักเรียนกลุมเกง กลาง ออนคละ
กัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 6 จํานวน 5 คน ใชเวลาสัมภาษณจํานวน 5 นาที พรอมทั้งทําการบันทึกเสียง
ในขณะที่ทําการสัมภาษณโดยสัมภาษณกอนและหลังการจัดการเรียนรู
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่สุมแบบอยางเฉพาะเจาะจง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 6
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2. อธิบายใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการทดลองและการวิจัยในครั้งนี้
3. ใหนักเรียนทําแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 20 ขอ
เวลา 50 นาที และสุมนักเรียนจํานวน 5 คนมาสัมภาษณวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร
4. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEP) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน
4 แผน รวมเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง ไดแก
แผนที่ 1 เรื่อง แรง
แผนที่ 2 เรื่อง การระบุตําแหนงของวัตถุ
แผนที่ 3 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด
แผนที่ 4 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว
5. ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมตางๆของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและ
การตอบคําถามในชั้นเรียนแลวบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่ดําเนินการสอนลงในบันทึกหลัง
การสอน จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตจากบันทึกหลังสอนในแตละครั้งมาทําการวิเคราะห เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป
6. เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูทั้ง 4 แผนการเรียนรู รวมเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดความเขาใจ
และความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 20 ขอ เวลา 50 นาทีครั้ง (ชุดเดียวกับแบบวัดความ
เขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กอนเรียนสลับตัวเลือกและลําดับหัวขอ)
7. ผู วิ จัย จะทํ าการวั ด หลั ง จากเรี ยนเสร็ จผ า นไปแล ว 2 สั ป ดาห อีก ครั้ง เพื่ อ วัด ความคงทนของความรู
(ชุดเดียวกับแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กอนเรียน-หลังเรียน สลับตัวเลือก
และลําดับหัวขอ) แลวทําการตรวจคําตอบแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
เพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห หาคาสถิติพื้นฐาน
การวิเคราะหขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) จะทําการวิเคราะหโดยนําแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อเปนการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยมี
เกณฑประเมินดังนี้
5 คะแนนเมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนนเมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมมาก
3 คะแนนเมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนนเมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมนอย
1 คะแนนเมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมนอยที่สุด
นําคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนํา
คาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมนอยทีส่ ุด
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เกณฑเพื่อตัดสินผลการพิจารณาของผูเ ชี่ยวชาญวากิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมต่ํา
กวา 3.50 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมเกิน 1.00 คะแนน ถือวาเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ซึ่งจากการ
ตรวจพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน พบวา แผนที่ 1 เรื่องแรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 แผนที่ 2 เรื่อง การระบุ
ตําแหนงของวัตถุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 แผนที่ 3 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 และแผนที่ 4
เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 ซึ่งทั้ง 4 แผนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จะทําการวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมโดยคํานวณหาคาสถิติ โดยใช คาเฉลี่ยของคะแนนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการตรวจสอบสมมติฐาน
โดยใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียน
3. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผูวิจัยถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ แลวนํามา
จัดกลุมคําตอบโดยแบงเปนเรือ่ ง แรง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็ว อานคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ
อยางละเอียด แลวตีความหมายคําตอบโดยเปรียบเทียบคําตอบที่ไดกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพื่อจําแนกคิดดังกลาว
ของนักเรียนออกเปน 4 แบบ ตามความสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร ดังนี้
1. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ (Scientific Conception : SC) หมายถึง นักเรียนมี
แนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ
2. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ ( Partial Scientific Conception : PC)
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ
3. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน (Alternative conception : AC) หมายถึง
นักเรียนมีแนวคิดไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏในคําถามนั้นๆ
4. ไมมีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร (No understanding : NU) หมายถึง นักเรียนไมตอบ
คําถามที่ปรากฏ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการพัฒนาความเขาใจของความรู กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนน เรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่ กอนและหลังเรียน เพื่อวัดความเขาใจของนักเรียนที่เรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
จํานวนนักเรียน
คาสถิติ
ผลคะแนน
(คน)
S.D.
t
Sig.
𝑥̅
กอนเรียน
34
6.09
2.63
13.96
0.0000
หลังเรียน
34
11.76
2.51
จากตาราง 1 ผลการพัฒนาความเขาใจของความรู กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 34 คน โดยการทดสอบดวยแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน
20 ขอ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจ โดยคะแนนคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 6.09 และเมื่อจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 5.49
เมื่อวิเคราะหดวยคาสถิติ t-test dependent พบวา ผลการทดสอบความเขาใจของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ .05
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2. ผลการศึกษาความคงทนของความรู กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการวิเคราะหความคงทนของความรู โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบเมื่อเรียนเสร็จสิ้นทันทีกับผลการ
ทดสอบหลังจากเรียนเสร็จสิ้นแลว 2 สัปดาห เปนดังนี้
ตาราง 2 ผลการศึกษาความคงทนของความรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STEPs) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
การทดสอบ
หลังทดลองเสร็จ
หลังจากการทดลอง 2 สัปดาห

จํานวนนักเรียน
(คน)
34
34

𝑥̅
11.58
10.91

S.D.
2.58
2.87

คาสถิติ

t
-3.45

Sig.
1.0000

จากตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความคงทนของความรู หลังการจัดการเรี ยนรูดวยกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการทดสอบดวยแบบวัดความเขาใจและ
ความคงทนของความรู จํานวน 20 ขอ โดยการทดสอบหลังจากการการจัดการเรียนรูตามแผนทั้ง 4 แผนเสร็จสิ้นและ
ทดสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห พบวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันกับหลังทดลองเสร็จ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ผลการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1กอนและหลัง
จากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
จากการตี ความหมายและเปรี ยบเที ย บแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แรงและการเคลื่อ นที่ ข องนัก เรี ย นก อนและหลั ง
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ผูวิจัยขอนําเสนอผลพรอมทั้งอภิปรายในคําถามที่ใชใน
การสัมภาษณโดยจําแนกคิดทางวิทยาศาสตรดังกลาวของนักเรียนออกเปน 4 แบบ ตามความสอดคลองกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร ดังนี้
1. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ (Scientific Conception : SC) หมายถึง นักเรียน
มีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ
2. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ ( Partial Scientific Conception : PC)
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ
3. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน (Alternative conception : AC) หมายถึง
นักเรียนมีแนวคิดไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏในคําถามนั้นๆ
4. ไมมีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร (No understanding : NU) หมายถึง นักเรียนไมตอบ
คําถามที่ปรากฏ
ตาราง 3 ผลการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมตัวอยาง

แนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
คําถามขอที่ 1

คําถามขอที่ 2

คําถามขอที่ 3

คําถามขอที่ 4

คําถามขอที่ 5
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A1

A2

A3

A4

A5

SC
PC
AC
NU
SC
PC
AC
NU
SC
PC
AC
NU
SC
PC
AC
NU
SC
PC
AC
NU

แนวคิดเกี่ยวกับ
แรง

แนวคิดเกี่ยวกับ
ระยะทาง

แนวคิดเกี่ยวกับ
การกระจัด

แนวคิดเกี่ยวกับ
อัตราเร็ว

แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเร็ว

หมายเหตุ
หางศร : แสดงแนวคิดเกีย่ วกับแรงและการเคลื่อนที่กอนการเรียนรูด วยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STEPs)
หัวลูกศร : แสดงแนวคิดเกีย่ วกับแรงและการเคลื่อนที่หลังการเรียนรูด วยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STEPs)
แนวคิดเรื่อง แรง
คําถาม แรงสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุไดใชหรือไม
พบวา จากเดิมที่ A2,A3,A4 มีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรคาดเคลื่อน เพราะใหเหตุผล ความหมาย
ไมตรงตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร คือ แรง สามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2 ได
พัฒนาแนวคิ ดดังกลาวเปนแนวคิด ทางวิทยาศาสตรไมส มบูร ณ เพราะ สามารถยกตัวอยางความหมายของแรงได
สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ คือ แรงนั้นสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไดและ
เปลี่ยนรูปรางได และสามารถอธิบายไดเพิ่มเติมวากรณีดันกลองที่วางกับพื้นแลวกลองไมเคลื่อนที่ เพราะวาออกแรงนอย
แต ไ ม ส ามารถระบุ ว า แรงนั้ น สามารถเปลี่ ย นมวลของวั ต ถุ ไ ด และA3 ได พั ฒ นาการให เ หตุ ผ ลที่ เ ป น แนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตรที่สมบูรณวา แรงนั้นไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได และใหเหตุผลที่ละเอียดมากขึ้นคือ แรงคือ กระทํา
ตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม โดยสามารถเปลี่ยนอัตราเร็ว รูปราง ทิศทางการเคลื่อนที่ได เชน
การแตะลูกฟุตบอล
จากเดิม A4 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน เพราะไมสามารถใหเหตุผล ความหมายและยกตัวอยางของ
แรงได ไมตรงตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร หลังจากการจัดกิจกรรมก็ยังใหเหตุผลที่เปนแนวคิดวิทยาศาสตรคาด
เคลื่อนเชนเดิม
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จากเดิม A1และA5 ไมมีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพราะสามารถไมสามารถระบุความหมายของแรง
ได หลังจากการจัดกิจกรรม A1 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่สมบูรณ เพราะ สามารถอธิบาย
ความหมายและยกตัวอยางแรง สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร คือ แรง หมายถึงการกระทําตอวัตถุแลวทําให
วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม แตแรงนั้นไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได แตสามารถเปลี่ยนอัตราเร็ว ทิศทางการ
เคลื่อนที่ เปลี่ยนรูปรางได เชน การกดดินน้ํามัน และ A5 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรไม
สมบู ร ณ เพราะ สามารถยกตั ว อย า งความหมายของแรงได สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร อ ย า งน อ ย 1
องคประกอบ คือ แรงนั้นสามารถเปลี่ยนรูปรางได แตไมสามารถบอกไดวาแรงนั้นไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได
จากคําถามโดยสรุป พบวา A1 และ A3 มีการพัฒนาแนวคิดที่สมบูรณ เพราะสามารถอธิบายและใหเหตุผล
เกี่ยวกับแรงไดถูกตอง A2และA5 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรที่ไมสมบูรณ เนื่องจากระบุความหมายและตัวอยาง
ของแรงไดแตมีความสับสนวาแรงนั้นสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได และA4 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน
เพราะวาไมสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอยางไมตรงกับหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่กําหนด เพราะวามีความ
เขาใจวาแรงนั้นสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได
แนวคิดเรื่อง ระยะทาง
คําถาม สุชาติวิ่งจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ไดระยะทางเทาใด
พบวา จากเดิม A1 และA3 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณเพราะสามารถระบุความหมายของ
ระยะทางคํานวณระยะทางได 210 เมตร หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A1 และA3 ยังคงมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร
สมบูรณเชนเดิม เพราะสามารถระบุความหมายและการคํานวณหาระยะทางไดถูกตอง คือ 120+90 เมตร โดยวัดจาก
จุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายตามเสนทางการเคลื่อนที่
จากเดิม A2 และA4 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณเพราะไมระบุความหมายของระยะทางได
หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2,A4 มีการพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรสมบูรณ เพราะสามารถ
ระบุความหมายและการคํานวณหาระยะทางไดถูกตอง คือ 120+90 เมตร โดยวัดจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายตาม
เสนทางการเคลื่อนที่
จากเดิม A5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลือ่ น เพราะใหเหตุผลไมตรงตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร เพราะ
ระบุเสนของระยะกระจัด คือ 150 เมตร หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A5 มีการพัฒนาการใหเหตุผลที่เปนแนวคิด
วิทยาศาสตรที่ไมสมบูรณ เพราะตอบถูกวา ระยะการเคลื่อนที่ไดระยะทาง 210 เมตรแตไมสามารถอธิบายความหมาย
ของระยะทางได
จากคําถามโดยสรุปพบวา A1,A2,A3,A4 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรที่สมบูรณ และA5 มีการพัฒนา
แนวคิดจากเดิมมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน มาเปนการพัฒนาแนวคิดที่ไมสมบูรณ เพราะสามารถการใหเหตุผลที่ละเอียด
ยิ่งขึ้น
แนวคิดเรื่อง การกระจัด
คําถาม สุชาติวิ่งจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ไดการกระจัดเทาใด
พบวา จากเดิม A1,A4,A5 ไมมีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพราะไมสามารถระบุความหมายและ
คํานวณหาระยะของการกระจัดได A1 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรสมบูรณ โดยเหตุผลที่เปน
แนวคิดทางวิทยาศาสตรซึ่งแสดงความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการกระจัดมากขึ้น วาการกระจัดเปนปริมาณ
เวกเตอร มีทิศทาง เมื่อวัดระยะทาตรงจากตําแหนง ก ไปตําแหนง ค วัดได 150 เมตร A4 และA5 มีการพัฒนาแนวคิด
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ดังกลาวมาเปนแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณเพราะวา สามารถหาระยะกระจัดได และสามารถอธิบายไดวาระยะ
กระจัดคือระยะที่วัดจากจุดเริ่มตน ถึงจุดสุดทาย โดยเปนเสนตรงตั้งฉาก
จากเดิม A2 และ A4 มีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน เพราะใหเหตุผลไมตรงตามหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรที่กําหนด หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2 ไดพัฒนาเปนการใหเหตุผลเปนแนวคิดวิทยาศาสตรแบบ
ไมสมบูรณดังนี้ การกระจัดได 150 เมตร และสามารถอธิบายไดวาระยะกระจัดคือระยะที่วัดจากจุดเริ่มตน ถึงจุดสุดทาย
และ A3 พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ เพราะใหเหตุผลอธิบายระยะกระจัดไดวา การกระจัดคือระยะทางตรงจาก
ตําแหนง ก ไป ตําแหนง ค ได 150 เมตร
จากคําถามโดยสรุปพบวา A1 และA2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรที่สมบูรณ สามารถใหเหตุผลที่ถูกตอง
ตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่กําหนด และA2 ,A4,A5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยใหเหตุผลสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองอยางนอย 1 องคประกอบ
แนวคิดเรื่อง อัตราเร็ว
คําถาม สุชาติวิ่งจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ดวยอัตราเร็วเทาใด
พบวา จากเดิม A1,A2,A3 ไมมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร เนื่องจาก A1,A2,A3 ไมตอบ หลังจากการจัดกิจกรรม
A1,A2 มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยใหเหตุผลวา อัตราเร็วเทากับ 2 เมตรตอวินาที แตไมสมารถอธิบาย
ความหมายของอัตราเร็วได และA3 ไดพัฒนาการใหเหตุผลมาเปนแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ โดยใหเหตุผลวา
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดใน หนึ่งหนวยเวลา โดยนําระยะทางทั้งหมดแลวหารดวยเวลาทั้งหมด ได 2 เมตรตอวินาที
จากเดิม A4 และA5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะหาคาอัตราเร็วไมถูกตองและ ไมสามารถระบุ
ความหมายและคํานวณอัตราเร็วได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A4และ A5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน
เพราะ สับสนการคํานวณหาความเร็วกับอัตราเร็ว
กลาวโดยสรุป พบวา A1และ A2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณเพราะวาใหเหตุผลสอดคลองตรง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ และ A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะ
สับสนระหวางอัตราเร็วกับความเร็ว
แนวคิดเรื่อง ความเร็ว
คําถาม สุชาติวิ่งจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ดวยความเร็วเทาใด
พบวา จากเดิมA1,A2,A3 ไมมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร เพราะA1,A2,A3 ไมตอบคําถามผูวิจัยหลังจากจัด
กิจกรรมพบวา A1 และA2 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดวิทยาศาสตรไมที่สมบูรณ เพราะไมสามารถบอก
ความหมายของความเร็วได แตสามารถคํานวณหาคาความเร็วไดถูกตอง และA3 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร
สมบูรณเพราะสามารถอธิบายความหมายของความเร็วและคํานวณหาคาความเร็วได โดยใหเหตุผลวา อัตราการ
เปลี่ยนแปลงการกระจัดในหนึ่งหนวยเวลา หาไดจากเอาระยะกระจัดหารดวยเวลา มีคาเทากับ 3.57 เมตรตอวินาที
จากเดิม A4 และA5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะหาคาความเร็วไมถูกตองและ ไมสามารถระบุ
ความหมายและคํานวณอัตราเร็วได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน
เพราะ สับสนการคํานวณหาอัตราเร็วกับความเร็ว
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กลาวโดยสรุป พบวา A1 และA2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณเพราะวาใหเหตุผลสอดคลองตรง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตอง และ A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะสับสนระหวางอัตราเร็ว
กับความเร็ว
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) มีการพัฒนาความเขาใจที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 และมีความคงทนของความรู
ที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนทีใ่ นระดับ
ที่เพิ่มขึ้นและมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนลดลง
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) มีความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก
การจัดกิจกรรมโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ดังนี้
STEPs 1 ขั้นระบุคําถาม โดยสังเกตจากสิ่งที่ครูกําหนด ซึ่งผูเรียนจะมีทักษะการสังเกต ผูเรียนตั้งคําถามที่
สงสัย แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ฝกทักษะการคาดคะเนคําตอบ ฝกตั้งสมมุติฐาน
STEPs 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ โดยผูเรียนไดฝกการวางแผนรวมกัน ฝกการทํางานกลุม การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงการวิเคราะหขอมูล
STEPs 3 ขั้นการเรียนรูเพื่อสรางองคความรู ผูเรียนนําผลการวิเคราะหขอมูลมานําเสนอเพื่อสื่อความหมาย
และสรุปผลดวยตนเองไดอภิปรายถกเถียงกัน เกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง แลวครูเชื่อมโยง
สรุปความรูที่ถูกตอง
STEPs 4 ขั้นการสื่อสาร ผูเ รียนไดนําความรูที่ไดไปสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน นําเสนอดวยวาจาหนาชั้นเรียน
และการใชสื่อประกอบการสื่อสารตามความถนัดของผูเรียน
STEPs 5 ขั้นตอบแทนสังคม ผูเรียนไดนําเอาความรูที่ไดมาสรางชิ้นงานตามความสนใจ ไดฝกการเชื่อมโยง
ความรูที่ไดจากการทดลองไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนที่กําลังเรียนกอใหเกิด
ความรูและความเขาใจที่ลึกซึ้งและยาวนานเขาใจเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กั บ การผลการพั ฒ นาแนว คิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
หลังจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ที่พบวากระบวนการจัดการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการเรีย นรู 5 ขั้ น ตอนนั้ น สามารถพั ฒ นาแนวคิ ดทางวิ ทยาศาสตร เ พิ่ ม ขึ้น และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นภาพร ภาเชื้อ (2557) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศและวัฏจักรของน้ําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) พบวา นักเรียนที่
เรียนดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่เรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรู 5 STEPs มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนวิธีที่ครูใชจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวย
ตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เชื่อมโยง
ความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหาคาตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากนั้นลงมือปฏิบัติและ
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คนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
2. การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ทําใหนักเรียนมี
ความคงทนของความรูที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา และผูเรียนนั้นนําเอาความรูที่สรางดวยตนเองแลว เกิด
ความเขาใจ นําความรูไปประยุกตใชและอีกประการหนึ่ง คือ การทดสอบทั้ง 2 ครั้งนี้ใชแบบวัดความเขาใจและความ
คงทนของความรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชุดเดียวกันและเมื่อทดสอบหลังเรียนผานไป นักเรียนมีการศึกษาเพิ่มเติม
และหาขอบกพรองของตน มีการทบทวนใชเทคนิคการจําโดยการฝกฝนจนทําใหคลองแคลว คนควาความรูเพิ่มเติมจาก
เอกสาร ตํารา มีการซักถามจากครู หรือพูดคุยกับกลุมเพื่อนดวยตนเองทําใหนํามาพัฒนาแกไขขอบกพรองของตนจึงมี
คะแนนจากการทดสอบครั้งสุดทายไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
หลังการเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห เฉลี่ยไมแตกตางกวาคาคะแนนการทดสอบวัดความเขาใจหลังเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวของ ศิริศิลป จารุภาชน (2539 : 67) ที่กลาวไวสรุปไดวา การที่ทําใหผูเรียนเกิดการจําไดดีจะตองจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จัดสภาพแวดลอมในการเรียนที่ทาทายความสามารถของผูเรียน
และการศึกษาทบทวนสิ่งที่จําไดดีอยูแลวซ้ําอีกจะชวยใหความจําถาวรมากยิ่งขึ้นและถาไดทบทวนอยูเสมอแลวจะเปน
ชวงระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวซึ่งความคงทนในการจํานี้จะวัดหลังจากที่ไดผาน
การเรียนรูไปแลวประมาณ 14 วัน ซึ่งสิ่งใดก็ตามถาอยูในระยะความจําระยะสั้นเปนเวลานานสิ่งนั้นยิ่งมีโอกาสมากที่จะ
ฝงตัวในระบบความจําระยะยาวได ถาเราจําสิ่งใดไวในระบบความจําระยะยาวสิ่งนั้นก็จะติดอยูกับความจําตลอดไป
3. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ชวยใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกเรื่อง เนื่องการสอนดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอนนั้นมีการกระตุนดวยคําถาม จนเกิดขอสงสัย เกิดความคิด ทํา
ใหนักเรียนอยากที่จะเรียนรู มีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล คาดคะเนคําตอบ และใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวย
ตนเอง ผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สรางความรูดวยตนเองโดย มีครูผูสอนเปนผูเชื่อมโยงความรูที่ถูกตองทําให
นักเรียนสามารถอธิบายได สงผลใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจในแนวคิดวิทยาศาสตร เกี่ยวกับแรงและการ
เคลื่อนที่เปนอยางดี นอกจากนี้การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดตรวจสอบแนวคิดวาเปนแนวคิดที่ถูกตองไมมีความคลาดเคลื่อน
เมื่อผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ผูเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองมาก
ที่สุดคือ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องระยะทาง รองลงมาคือเรื่อง แรงและการกระจัด ตามลําดับเพราะวาเนื้อหาเรื่องนี้เปน
เนื้อหาที่เขาใจไดงาย และเรื่องที่นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองนอยที่สุดคือ เรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว
เนื่องจากเนื้อหาในสวนนี้เปนเนื้อหาที่คอนขางเขาใจยากไมสามารถเขาใจไดทันที ตองไดรับการฝกฝนเพราะมีการ
คํานวณ
ขอเสนอแนะ
ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน
การทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
กับตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา เปนตน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

86

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
ขจรศักดิ์ บัวระพันธและคณะ. (2549). การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาครูเอกฟสิกส
ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง. วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 12(1) หนา 97-119.
ณรงค โสภิณ. (2547). ผลการใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละความคงทนในการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
นภาพร ภาเชื้อ. (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องลม ฟา อากาศและวัฏจักรของ
น้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู5 STEPs. โรงเรียนอนุบาลนองหญิง
: อุบลาชธานี.
ปทุมเมศ เทียนนาวา. (2546). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาฟสิกส
เรื่องไฟฟากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือใชเทคนิคการแบงกลุม
แบบกลุมสัมฤทธิ์กับวิธีเรียนแบบปกติ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ.
พิมพันธ เดชะคุปต. (2557). การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มณฑา บัวสวัสดิ์. (2547). การพัฒนาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป ที 3. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค.
ยุ ว ดี ใจเดี่ ย ว. (2553). การพั ฒ นาความเข า ใจและความคงทนของความรู เรื่ อ ง ความดั ด และพลศาสตร .
วิทยาศาสตรมหาบันฑิต. วิทยาศาสตรศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ระพีพรรณ พงษปลื้มและคณะ. (2557,กรกฏาคม-ธันวาคม). การพัฒนาชุดการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. ใน วารสารวิชาการเครือขายบันฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปที่ 4 ฉบับที่ 7,หนา 11-24.
สุภาพร ทาระขจัด. (2555). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู5 ขั้นกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เสาวลักษณ นิ่มตลุง. (2549). การสรางชุดการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุมสาระวิทยาศาสตร สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลังสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี.
อนันท ศรีวรรณะ. (2551). ผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ โดยประยุกตใชเทคนิค TGTเรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. ปริญญา กศ.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.

87
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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The Structural Equation Model in the Multilevel Influencing to the Science Process Skills of
the Students in the Ninth Grade under the Phitsanulok Primary
Educational Service Area Office 1
จักรกริศน นวลอยู1 และชนมชกรณ วรอินทร2 และชัยรัตน ถาวรงามยิ่งสกุล3
Jakkris Nuanyu1 and Chonchakorn Worain2 and Chairat Thawonngamyingsakul3
1

นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2
อาจารยประจํา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยแมบอน จังหวัดตาก

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมาย เพื่ อ วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พหุ ร ะดั บ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จํานวน 420 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนและครูผูสอนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM) และการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรา งพหุระดับ (MSEM) ผลการวิจัย พบวา โมเดลการวัด พหุระดั บทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 𝜒 2 = 47.195 , df = 39 p-value = 0.172, CFI= 0.995, TLI
= 0.993, RMSEA= 0.012, SRMRW= 0.033, SRMRB = 0.043 และคา 𝜒 2 /df = 1.210 พบวาคาน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตไดมีคาเปนบวกทั้งในระดับนักเรียนและระดับหองเรียนโดยมีคาตั้งแต 0.302 ถึง 0.922 และ
โมเดลโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 𝜒 2 = 688.918, df= 346, p-value= 0.000, CFI= 0.961, TLI = 0.956,
RMSEA = 0.027, SRMRW = 0.029, SRMRB = 0.169 และคา 𝜒 2 /df = 1.990 โดยตัวแปรระดับนักเรียนที่มี
อิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เจคติตอวิทยาศาสตร โดยมีคา
อิทธิพลเทากับ 0.454 สวนตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 คือ เจตคติตอวิทยาศาสตรโดยขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ 0.624 และบรรยากาศในชั้นเรียน 0.506
ทั้งนี้ชุดของตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและระดับหองเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในระดับนักเรียนได รอยละ 23.4 และในระดับหองเรียนได 76.6 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
ABSTRACT
The objectives of this research were to study multilevel confirmatory analysis science
process skills and validate the process the process multilevel structural equation model of factors
influencing to basic science process skills of the Students in the Ninth Grade under the Phitsanulok
Primary Educational Service Area Office 1. The sample in this study consisted of 420, The student in
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the Ninth Grade and 40 teachers under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1.
The instrument was a questionnaire for student and teacher and science process skills test. The
collected data were analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA),
multilevel confirmatory factor analysis (MCFA), structural equation model analysis (SEM) and
multilevel structural equation modeling (MSEM). The results of research showed that the multilevel
confirmatory factor analysis (MCFA) of Science process skills fit quite well with the empirical set
χ^2= 47.195, df = 39, P-value = 0.172, CFI = 0.955, TLI = 0.933, RMSEA = 0.012, SRMRW= 0.033,
SRMRB = 0.043 และคา χ^2 /df = 1.210 The weight of the observation variable was positive both in
the student and classroom levels, ranging from 0.302 to 0.922. and the structural equating model of
multilevel factor influencing science process skills of the Students in the Ninth Grade was
harmonious congruence with the empirical data by considering from the statistic used for checking
the validity of the model: set χ^2 = 688.918 ,df = 346, P-value = 0.000 ,CFI = 0.961 , TLI = 0.956 ,
RMSEA = 0.027 , SRMRW= 0.029 , SRMRB = 0.169 and χ^2 /df = 1.990 statistical analysis showed
further that, the Student level variable influencing to basic science process skills of significance
included: Attitude toward science 0.454 respectively. Where for the classroom level variables,
attitude toward science of 0.624, atmosphere in the classroom 0.506 of the significance to basic
science process skills. The predictor variables at the student and classroom level accounted for the
variance of basic science process skills of about 23.4 % and 76.6 % respectively.
Keyword : scientific process skills. The Structural Equation Model in the Multilevel
บทนํา
“การรูวิทยาศาสตร” (Scientific Literacy) เปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรใหกับ
พลเมืองของตนเองโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวา “ทุกคนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร” เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรจําเปนตองจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่นําพา
พลเมืองของตนเองสูการบรรลุเปาหมายดังกลาวคือจะตองจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรที่เ นนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทัก ษะสําคั ญในการคนคว าและสร างองค ความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการ
ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,2551)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงเนนกระบวนการที่นักเรียนไดเรียนรูดวยการ
ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การสํารวจ
การตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การทําโครงงานวิทยาศาสตร การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางการ
มี ส ว นร ว มกั บ การทํ า กิ จ กรรมเหล า นั้ น โดยตรง นั ก เรี ย นจึ ง จะมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ไ ด ดี มี
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง กระบวนการคิดดังกลาวจะ
ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวาผลการทดสอบมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศและมีคาเฉลี่ยที่คอนขางต่ํา
และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์คอนขางต่ําแสดงใหเห็นวานักเรียนยังไมสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรไดตาม
เปาหมายของหลักสูตร
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สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ,2551 กลาวถึง ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะที่ใชอธิบายลักษณะทั่วไปของการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งทําใหผูเรียนเรียนรูและ
เขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณใหมและประสบการณเดิมที่มีอยู
ทักษะเหลานี้ชวยใหผูเรียนสามารถขยายแนวคิดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได (small idea) และเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้
เพื่ออธิบายโดยภาพรวม (big idea) ของปรากฏการณใดๆ ไดอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ยังทดสอบแนวคิดภาพรวมที่
ผูเรียนสรางขึ้นดวยวิธีการตางๆดวย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญาที่นักวิทยาศาสตรนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกป ญหาใชในการศึกษาคนควาและสืบเสาะหาความรู และแกปญ หาตางๆ (วรรณิพ า
รอดแรงคาและพิมพันธ เตชะคุปต, 2532) มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน
เจตคติทางวิทยาศาสตร (นันทยา ใจตรง,2548 ; บุปผา จุลพันธ,2550 ; มณีวรรณ พันธนิล, 2553 ; พีระพร
แกวแดง. 2554) พฤติกรรมการสอนของครู (บุปผา จุลพันธ, 2550) ความถนัดทางการเรียน เจคติตอวิทยาศาสตร
ความตั้งใจเรียน ความรูพื้นฐานเดิม และพฤติกรรมการสอนของครู (มณีวรรณ พันธนิล, 2553) และบรรยากาศในชั้น
เรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jack,2011 ที่พบวาตัวแปรนักเรียนและโรงเรียนที่มีผลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิทยาศาสตร
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวเปนตัวแปรตางระดับกัน แตจากการศึกษานั้น
มิไดคํ านึง ถึงระดับของตั วแปรทั้งที่ ตัวแปรเหลานั้ นเป นขอ มูลพหุ ระดั บ (Multilevel) คือ มีทั้ง ขอมูล ระดั บนัก เรีย น
(Individual Level) เชน ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน และขอมูลระดับกลุม (Group Level) เชน
บรรยากาศในหองเรียน พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูเปนตน การวิจัยทางการศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวามีปจจัย
หลายประการดวยกันที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการศึกษาสวนใหญอยูในรูปของการศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปรในระดับเดียวกันถือวาละเลยโครงสรางในระดับขอมูลทําใหเกิดความผิดพลาดระหวางการสรุป
ผลตางระดับ เนื่องจากมีการผิดพลาดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของการทํานายและความคลาดเคลื่อนของการทํานาย
มีคาความแปรปรวนสูงและไมคงที่ นอกจากนั้นตัวแปรทางการศึกษาทั้งในระดับเดียวกันและตางระดับ ยอมมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันตลอดเวลา การนําขอมูลมาวิเคราะหระดับเดียว โดยละเลยหนวยของการวิเคราะหตางระดับนั้นทําใหละเลย
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรตางระดับกันอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นการรวมกลุมของนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน
ไมสามารถจัดรวมกลุมกับการสุมแบบแรนดอม (Random) ได นักเรียนในแตละกลุมยอมมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ
การวิเคราะหขอมูลระดับเดียวจึงเปนการขัดกับธรรมชาติทีแทจริงของความแตกตางระหวางกลุม (Raudenbushและ
Bryk,1986 , ศิริชัย กาญจนวาสี.,2550) ปญหาของการวิเคราะหระดับเดียวแกไขไดโดยใชแนวทางการวิเคราะหแบบ
หลายระดับที่เรียกวาพหุระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัวแปรและตัวแปรอิสระเหลานั้นสารมารถจัดเปนระดับไดอยางนอย2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันตางมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันและไดผลรวมกันกับตัวแปรระดับอื่นๆ (สําเริง บุญเรืองรัตน.,2540) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า มี ตั วแปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ซึ่งการศึกษานี้แบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย ตัวแปรระดับนักเรียนองนักเรียนไดแก ซึ่งเปนตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอวิทยาศาสตร และศึกษาตัวแปรระดับหองเรียนไดแก
พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียนซึ่งเปนตัวแปรระดับที่ 2 ผูวิจัยจึงไดคํานึงถึงรายละเอียดของขอมูลแตละ
ระดับแลวนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดผลที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น โดยใชวิธีการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis)
เพราะขอมูลเปนขอมูลตางระดับกันการวิเคราะหพหุระดับจะทําใหสอดคลองกับธรรมชาติและโครงสรางของขอมูลทาง
การศึกษาและผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดและในการวิเคราะหขอมูลประโยชนที่ไดในครั้งนี้อาจทําใหไดขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูบ ริการ ครูผูสอนวิทยาศาสตรและหนวยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
วัตถุประสงคการวิจัย
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1. เพื่อวิ เคราะหอ งคประกอบเชิงยืนยั นพหุระดับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
2. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คน จํานวน 912 คน และ 40 คน ตามลําดับ และกลุม
ตัวอยาง ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จํานวน 420 คน และครูผูสอนจํานวน 40 คน ไดจากการคํานวณกลุมตัวอยาง
จากจํานวนพารามิเตอรในโมเดลสมการเต็มรูป (Full Model) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555 )
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรตน
1.1 ระดับนักเรียน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอวิทยาศาสตร
1.2 ระดับหองเรียน ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน

ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียน

บรรยากาศในชัน้ เรียน

ความสามารถด้านเนื้อหา
เทคนิคในการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Z

ความกระตือรือร้น

ความรับผิดชอบ

แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์

พฤติกรรมการสอน
ของครู

ความคาดหวัง

สื่อการเรียนการสอน

Z

การวัดประเมินผล

Z

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

สติปัญญา

เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์

ความรูส้ กึ
พฤติกรรม

การสังเกต

การวัด

การคํานวณ

การจําแนก

ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปส

การจัดกระทํา
ข้อมูล

การลง
ความเห็น

การพยากรณ์

ระดับห้องเรียน
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ระดับนักเรียน
การสังเกต

การวัด

การคํานวณ

การจําแนก
ประเภท

ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปส

การจัดกระทํา
ข้อมูล

การลง
ความเห็น

การพยากรณ์

z
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ความกระตือรือร้น

แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์

z

ความรับผิดชอบ

ความคาดหวัง
เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์

ด้านสติปัญญา

ด้านความรูส้ กึ

ด้านพฤติกรรม

โมเดลการวัดโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จํานวน 912 คนและ 40 คน ตามลําดับ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 จํานวน 420 คนและ 40 คนตามลําดับ โดยกําหนดขยาดกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางจากจํานวนพารามิเตอรใน
โมเดลสมการเต็มรูป (Full Model) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555 : 12)
2. สรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบวัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.27 ถึง 0.75 คาความเชื่อมั่นเทากับ
0.959 แบบวัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับครู มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.42 ถึง
0.69 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.936 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคา ความยาก (p)
ตั้งแต 0.22 – 0.74 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต 0.37 – 0.82 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.972
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 780 ฉบับ คิดเปน รอยละ 88.63
4. การวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย สถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ําสุด (Min) และวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัย
ประกอบดวย ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรสังเกตได วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับและ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบวา พบวาโมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีความตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถวัดไดทั้งระดับนักเรียน
และระดับหองเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
χ = 47.195 , df = 39 p-value = 0.172,CFI= 0.995, TLI = 0.993, RMSEA= 0.012, SRMRW= 0.033,
SRMRB = 0.043 และคา χ2 /df = 1.210
และตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาสหสัมพันธภายในชั้น(ICC) มากกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดภายใน
โครงสรางมีความแปรปรวนทั้งในระดับนักเรียนและระดับหองเรียน จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิเคราะหพหุระดับ
2. ผลการวิเคราะหพบวาโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความตรง
เชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถแสดงความสัมพันธไดทั้งในระดับนักเรียนและ
ระดับหองเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2
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ภาพที่ 2 โมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
χ = 688.671 df =347 χ2 /df = 1.984 p-value = 0.000 CFI = 0.961 TLI = 0.956 RMSEA =
0.02 SRMRW= 0.029 SRMRB= 0.169
จากการวิจัยพบวาตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก เจคติตอวิทยาศาสตร โดยอิทธิพลมีคาเทากับ 0.454 สวนตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพล
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เจตคติตอวิทยาศาสตรโดยขนาด
อิทธิพลมีคาเทากับ 0.624 และบรรยากาศในชั้นเรียน 0.506 ตามลําดับ
2

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนกรทางวิทยาศาสตร พบวา โมเดลมีความ
ตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถวัดไดทั้งระดับนักเรียนและระดับหองเรียน ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวโดยพิจารณาจากคาไดแก ไดแก χ2 = 688.918, df= 346, p-value= 0.000,
CFI= 0.961, TLI = 0.956, RMSEA= 0.027, SRMRW= 0.029, SRMRB = 0.169 และคา χ2 /df = 1.990
ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาสหสัมพันธภายใน (ICC) มากกวา 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
ดังตอไปนี้
1.1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใชทฤษฏีของนักการศึกษาหลายทานในการสราง
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงแตละตัวแปรตามตาราง 5 โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากผลการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
อยางรอบคอบ โมเดลที่ไดจึงมีความตรงหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
1.2 ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดออกเก็บขอมูลดวยตนเองบาง
บางสวน จึงมีโอกาสไดอธิบายความสําคัญของขอมูลที่จะไดมาตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกลุมตัวอยาง
และครูผูสอนใหเขาใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จึงไดขอมูลที่ที่คอนขางสมบูรณเปนอยางมาก
1.3 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางการวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหพหุระดับของนักวิชาการศึกษา ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางมากเพียงพอกับเกณฑที่ยอมรับไดของ
จํานวนหนวยที่เก็บขอมูลมาใชในการวิเคราะหพหุระดับ
1.4 ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับหองเรียนที่สัมพันธกันและมีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุ
ระดั บ ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ มี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมีโครงสรางที่เปนระดับลดลั่น คือ ระดับนักเรียนและระดับหองเรียน ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวย
ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และยังศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรที่ยูตางระดับกัน ความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะหพหุระดับจึงมีคาลดลง (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 : 88)
2. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับนักเรียนพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติตอ วิทยาศาสตร มีอิทธิพลทางตรง
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 อํานาจการพยากรณตัวแปร
ทํานายไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติตอวิทยาศาสตร รวมกันทํานายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรอย
ละ 23.4 แยกอภิปรายรายปจจัยไดดังนี้
2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมผานเจตคติตอวิทยาศาสตรสงผลตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทีระดับ .01 จากผลการวิจัยแสดงวา ผูเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงก็
จะทํา ใหมี เจตคติที่ดี ตอวิ ทยาศาสตรสูง และจะทํา ใหนั กเรีย นมีทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรสูงตามไปดว ย
เนื่องจากเมื่อผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ผูเรียนจะมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในตนเอง และก็จะมีความ
คาดหวังตอสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง จึงทําใหนักเรียนนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์พยายามที่
จะทําใหดีที่สุด เมื่อนักเรียนตั้งใจทําในสิ่งที่ดีที่สุดก็จะสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงตามไป
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ดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีของ แอทคินสัน (อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546 : 231-232 )
อธิบายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา ในสถานการณหนึ่งผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีความพยายามที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ
โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานถาผลงานสูงกวาหรือเทาเกณฑมาตรฐานก็ถือวาประสบผลสําเร็จตามความคิดของเขา
สอดคลองกับงานวิจัยของ มณีวรรณ พันธนิล (2553 : 116) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและ
อิทธิพลทางออมผานทางเจตคติตอวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียน ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการ
ของบุคคลที่จะทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว และทําใหไดดีกวาบุคคลอื่น ดังนั้นนักเรียนที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร และจะสงผลใหมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทรหัวโทน (2558 : 122) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพล
ทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงก็จะทําใหมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและทําใหมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสูงตามไปดวย
2.2 เจตคติต อ วิท ยาศาสตร เปน ป จจั ยที่ มี อิท ธิ พลต อทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยสงผลในทางบวกยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่มีเจตคติสูงจะ
สงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงคอนุตรโรจน วา
เมื่อนักเรียนมี เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรสูงจะสงผลใหผูเรียนเกิดความพอใจ ทําใหเกิดอารมณรวมในการเรียน และจะ
ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ จึงทําใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ
มณีวรรณ พันธุนิล (2553 : 113) เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดย
อิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีอิทธิพลทางออมผานทางความตั้งใจเรียน
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนครูผูสอนควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมและปลูกฝงเจตคติตอวิทยาศาสตรแกผูเรียนเพราะเจตคติตอวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียน
เกิดการแสวงหาความรูอยางไมมีที่สิ้นสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทรหัวโทน (2558 : 112) เจตคติตอ
วิท ยาศาสตร เปน ปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลทางตรงตอ ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ขั้น พื้น ฐานของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีที่ ระดับ .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีเจตคติตอ
วิทยาศาสตรสูงจะสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสูงตามไปดวย ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงควรใหความสําคัญของการสงเสริมและปลูกฝงเจตคติตอวิทยาศาสตร
ใหกับผูเรียนเพราะวาเจตคติตอวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยางไมมีที่
สิ้นสุด
3. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ระดับหองเรียนผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียนรวมกันทํานายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรอยละ 66.6 แยกอภิปราย รายปจจัยไดดังนี้
3.1 พฤติกรรมการสอนของครู เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนอิทธิพลทางออมที่สงผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิทยาศาสตร แสดงให
เห็นวา ความสามารถดานเนื้อหา การใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การเลือกใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีวรรณ พันธนิล (2553 : 116) ที่พบวาพฤติกรรมการสอนของครู
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีอิทธิพลทางออมผานทางความรูพื้นฐานเดิม แรงจูงใจสัมฤทธิ์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียนและยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทรหัวโทน (2558 : 123) พบวา พฤติกรรมการสอนของครู เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิทยาศาสตรที่สงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งชี้ใหเห็นวา ครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชหลักจิตวิทยา
ที่เหมาะสมในการสอนในหองเรียนใชหลักการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและยังสอดคลองกับ
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งานวิจัยของลัดดาพร จุปะมะตัง (2554 : 263) พบวาตัวบงชี้ดานพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งไดแก ครูเปดโอกาสให
นักเรียนไดซักถาม ครูมีการเตรียมสื่อและอุปกรณลวงหนา ผูปกครองจะพูดใหกําลังใจแมวานักเรียนจะสอบไดคะแนน
ลดลง ครูมีการสาธิตการใชสื่อ วัสดุอุปกรณในการทดลอง ครูมีการใหนักเรียนกิจกรรมกลุม ครูอธิบายขั้นตอนการ
ทํางานอยางละเอียดในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเมื่อนักเรียนปฏิบัติผิดหรือเขาใจผิด ครูไดชวยใหเห็น
แนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง คาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดคือผูปกครองพูดใหกําลังใจแมวานักเรียนจะสอบไดคะแนน
ลดลงเปนการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.2 บรรยากาศในชั้นเรียน เปนปจจัยที่สงผลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หองเรียนที่มีบรรยากาศที่ดี คือ ชั้นเรียนที่ครูเอาใจใส ใหความรัก ความหวงใย คอยดูแล
ใหคําปรึกษา นักเรียนมีความหวงใยซึ่งกันและกัน มีการยอมรับและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน และครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนอยางหลากหลายจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดีตามไปดวย
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทรหัวโทน (2558 : 124) พบวา บรรยากาศในชั้นเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยแสดงให
เห็น วา บรรยากาศในชั้น เรี ยนมีอิท ธิพ ลทางตรงและสง ผลตอ ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรอ ยูใ นระดับ ดีซึ่ ง
หมายความวา หองเรียนที่มีบรรยากาศดีก็จะสงผลทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานดีตามไปดวย กลาวคือ หองเรียนที่มีการจัดเก็บของเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาดมีจํานวนโตะ เกาอี้
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีพื้นที่บริเวณมากพอในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีแสงสวาง
ไมมีเสียงดังหรือกลิ่นเหม็นมารบกวน ยอมเปนสื่อนําใหนักเรียนมีความตองการเขาไปเรียนในหองเรียนนี้มากขึ้น และ
เมื่อเขาหองแลวไดพบครูที่ใหความสนิทสนมคุนเคย มีความเปนกัลยาณมิตร คอยดูแล อบรมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง
ชวยกระตุนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดการอยากเรียนรู อันจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสูงตามไปดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผู้บริ หารสถานศึกษา ควรมีการวางแผนนโยบายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นโดยผูบริหารควร
สงเสริมใหครูไดสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียนและสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร สงเสริมใหครูผูสอนไดพัฒนา
ตนเองในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นโดยนํา
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
พบวา ตัวแปรหองเรียนที่มีคาน้ําหนักมากที่สุด คือบรรยากาศในชั้นเรียน ดังนั้นในระดับนักเรียนครูผูสอนควรจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ใหไดทําเปนคิดเปน ปลูกฝง
คุณธรรมในการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น
3. นักเรียนควรฝกการเรียนรูด วยตนเองควรฝกตนเองใหเปนผูก ระตือรือรนมุง มั่นสูความสําเร็จ หมั่น
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อจะไดมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. จากผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ยังมีตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน ความถนัด
ทางการเรียน ความรูพื้นฐานเดิม ความตั้งใจเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู จึงควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในดานอื่นๆเพิ่ม
2. จากผลการวิจัยพบวา โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน พบวาตัวแปรระดับนักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรที่สงผลทางตรงตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร อาจมีตัวแปรอื่นที่ยังไมไดศึกษาที่มีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชน คุณภาพการสอน
การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง ความรูพื้นฐานเดิม จึงควรนํามาศึกษาในครั้งตอไป
3. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในระดับหองเรียน
เปนการศึกษาเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหอาจใหขอมูลอาจจะไมคอยชัดเจน ผูวิจัยอาจเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมจากครูผูสอน หรือจากผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับสภาพเปนจริงของหองเรียน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
อําเภอทองแสนขั น จังหวัดอุตรดิ ตถ ซึ่ง ไดมาจากการสุ มตัวอยา งแบบเจาะจง เครื่องมื อที่ใชใ นการวิจั ย ไดแ ก
บทเรี ยนคอมพิว เตอร ชวยสอน เรื่อง การเคลื่ อนที่ แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิท ยาศาสตร และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และใชสถิติ t – test สําหรับ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ 81.45 / 81.90 นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนดวยบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร การเคลื่อนที่ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
Abstract
The purposes of research were (1) to create and find out efficiency validation of
computer-assisted instructional program on the topic “movement” that to achieve 80/80
efficiency standard (2) to compare the Science learning achievement between before and after
using computer-assisted instructional program on the topic “movement” and (3) to find out the
satisfaction towards computer-assisted instructional program of 7th grade students. The sample
was selected from twenty-one 7th students of the 2nd semester 2017 in Thongsaenkhanwittaya
school at Thongsaenkhan district, Uttaradit province, obtained by purposive sampling.
The research instruments were computer-assisted instructional program on the topic
“movement” and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using mean, standard
deviation, percentage, 80/80 efficiency indices and t-test.
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The results revealed that computer-assisted instructional program on the topic
“movement” had effectiveness at 81.45/81.90. The Science learning achievement after learning
with the computer-assisted instructional program was higher than before learning with statistically
significant at the .01 level and the students’ satisfaction towards computer-assisted instructional
program had the high level.
Keywords : science learning achievement, movement, computer assisted instructiona
ความเปนมาและความสําคัญ
วิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่มีความสําคัญมาก ไดเนนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีการวิเคราะห
การเชื่อมโยงและเนนทักษะกระบวนการตางๆ รวมไปถึงวิธีการแกปญหาที่หลากหลายโดยใหผูเรียนเปนผูแกปญหา
โดยการคน พบดว ยตนเองทุ ก ขั้น ตอนและทุ ก กิจ กรรม เมื่ อ ผูเ รี ย นได ทํา กิ จ กรรมต า งๆ จะทํ า ให ผู เ รีย นนั้น เกิ ด
องคความรูดวยตนเอง และที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับชวงอายุ และระดับชั้นเพื่อให
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน ในปจจุบันเปนโลกแหงยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชอยางกวางขวาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
ในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น สําหรับทางดานการศึกษานั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญ
ทั้งการนํามาใชกับการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนนั้นผูเรียนจะเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง ทางกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนการจัดกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ ครูผูสอนจึงตองมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหความสําคัญกับผูเรียนมากขึ้น
เมื่อพิจารณาเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนที่และตําแหนงของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในหัวขอเรื่องดังกลาวนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวัฒน
จวนทองรักษ (2546: 2) ไดทําการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาฟสิกส เพื่อแกไขมโนมติที่คลาดเคลื่อน
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พบวาหัวขอการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบตางๆ เปนหัวขอการเรียนที่นักเรียนสวน
ใหญทําคะแนนไดนอย เพราะปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งคือผูเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบต างๆ อีก ทั้งเนื้ อหาดังกลาวมี ลักษณะเปนนามธรรม ผูเรี ยนไม สามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน ตองอาศั ย
การจินตนาการและการทําความเขาใจเปนอยางยิ่ง ทําใหผูเรียนมองวาเนื้อหาดังกลาวเปนเรื่องยากแกการเรียนรู
และทําความเขาใจ จึงสงผลตอการสรางความคิดรวบยอด ประกอบกับครูผูสอนไมมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
รวมถึงผลการทดลองในหองเรียนที่มีลักษณะไมเอื้ออํานวย ทั้งยังขาดสื่อ การสอนที่ทันสมัย นาสนใจชวนติดตาม
และเวลาที่ใชในหองเรียนที่มีจํากัด ดังนั้นทั้งนักการศึกษาและนักวิชาการตางมีความตองการที่จะนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในวัดผลทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอนใหกาวหนาและเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุด
จึงพยายามคนหาแนวการสอนหรือนวัตกรรม การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ทั้งยังเหมาะสมกับพื้นฐานความรูความเขาใจของผูเรียน และความสนใจของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูคอยแนะนําและชี้แนะชวยเหลือนั้น ยังสอดคลองกับ
หลักการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู (Instruction without teacher) โดยแนวคิดนี้ไดมุงไปที่ตัวผูเรียน
รายบุคคล และการจัดการเรียนการสอนไดเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีตางๆ
(ทิศนา แขมมณี, 2548: 149) และเนื่องมาจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วนี่เองจึงมีการนําสื่อ การสอนเขามาใช
อาจนับไดวาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่มีบทบาทอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เนื่องจากเปนสื่อกลางที่ชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนตรงกับความตองการของครูผูสอน (กิดานันท มลิทอง, 2548: 101) ซึ่ง
สื่อการสอนรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันเปนอยางมากคือคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI)
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โดยการนําเสนอเนื้อหาเปนสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) ประกอบดวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และคําบรรยาย ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียนไดดว ยตนเอง ในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
จากปญหาและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อใหเปนผูชวยครูแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียน
เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองลึกซึ้งตอการศึกษา ในเนื้อหาดังกลาว และเพื่อใชเปนสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพที่
สามารถตอบสนองตอความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ ที่สรางขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 103 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาจากการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การเคลื่อนที่
ซึ่งไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 หัวขอยอย ดังนี้
3.1 การบอกตําแหนงของวัตถุ
3.2 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ
3.3 ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร
3.4 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
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ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา 4 ชั่วโมง
โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
4.1.1การไดรับการเรียนรูด วยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
เคลื่อนที่
4.2 ตัวแปรตาม ไดแก
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน
4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนพัฒนาขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1
โดยการจัดการเรียนรูดวยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่
การไดรับการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เรื่อง การเคลือ่ นที่
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินงานวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 103 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาจากการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงเนื้อหาออกเปน 4 หัวขอยอย ดังนี้
1) การบอกตําแหนงของวัตถุ
2) การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ
3) ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร
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4) อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใชสําหรับทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่ง
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) (ลวน สายยศ และ
อังคณา
สายยศ, 2538:183 - 186) จํานวน 15 ขอ
วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานการปรับปรุงแกไขและนําไปทดลอง
ใชในการเรียนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แกไขเรียบรอยแลวไปดําเนินการทดลองกับ กลุมตัวอยาง คือ
นักเรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 2/1 ที่กําลัง ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป การศึ กษา 2560 โรงเรี ยนทองแสนขั นวิทยา
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 21 คน โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ใหคําแนะนําในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนการทดลอง
โดยใชเวลาใหคําแนะนําและใหทดลองใชคอมพิวเตอร 30 นาที
1.2 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัว อยางดวยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ จํานวน 10 ขอ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว และตรวจสอบ
ใหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบไว เพื่อทําการวิเคราะหตอไป
1.3 ดําเนินการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
โดยใชเวลาสอน 4 ชั่วโมง ตามเนื้อหา ดังตาราง 1
ตาราง 1 เนื้อหาที่สอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง
จํานวนชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1. การบอกตําแหนงของวัตถุ
1 ชั่วโมง
2. การเปลีย่ นตําแหนงของวัตถุ
1 ชั่วโมง
3. ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร
1 ชั่วโมง
4. อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
รวม
4 ชั่วโมง
1.4 ทดสอบหลังเรียน (Post -test) เมื่อสิ้นสุดการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ครบทุกหนวยการเรียนรู จึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจใหคะแนน นําคะแนนที่ไดทั้งสองครั้งไปวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป
1.5 ให นั ก เรี ย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ จํานวน 10 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 จากสูตร E 1 / E 2
1.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 การหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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test dependent

2.1 การหาคาเฉลีย่ หรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean)
2.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังทดลอง โดยใชสูตร t-

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยการกําหนดขั้นตอน คือ ทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทดลองใชกับกลุมยอย จํานวน 9 คน และทดลองใชกับ
กลุมใหญ จํานวน 21 คน โดยสามารถจําแนกออกไดดังนี้
1.1 ผลการทดลองแบบเจาะจง
การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบเจาะจง เปนการทดลองที่มีจดุ มุงหมาย เพื่อหาจุดบกพรองของบทเรียนดวย
ความถูกตองและความชัดเจนของเนื้อหา การใชภาษา ขอบกพรองของการเรียงลําดับขั้นการนําเสนอบทเรียน และ
ความยากงาย ในการใชงานโปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ดังนี้
1.1.1 ขอบกพรองในการทดลองครั้งที่ 1
1) เนื้อหาแตละหนาแนนเกินไป
2) ผูเรียนหลงทางไมทราบวากําลังอยูส วนใดของบทเรียน
3) การเชื่อมโยงเนื้อหาบางสวนยังไมชัดเจนทําใหผูเรียนเกิดความสับสน
1.1.2 ผลการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองจากการทดสอบประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงเพื่อให
บทเรียนมีความสมบูรณมากขึ้น ดังนี้
1) จัดปริมาณเนื้อหาใหมีความเหมาะสม ทําใหนาอานยิ่งขึ้น
2) สรางเสนทางใหตรวจสอบวากําลังอยูในหนวยใดของบทเรียน
3) แกไขการเชื่อมโยงเนื้อหาใหมคี วามชัดเจน เพื่อใหผเู รียนมีความเขาใจมากขึ้น
1.2 ผลการทดลองแบบกลุมเล็ก
จากการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมยอย โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 9 คน ผลการวิเคราะหสามารถจําแนกไดดังนี้
ตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมเล็ก
เครื่องมือที่ใชวัด
จํานวนกลุม คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนรวมที่ได
E
ตัวอยาง
(ทั้งฉบับ)
(ทุกคน)
(ทุกคน)
แบบทดสอบระหวางเรียน
9
10
90
75
83.33
แบบทดสอบหลังเรียน
9
10
90
75
81.11
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1.2.1 ขอบกพรองในการทดลองครั้งที่ 2
1) การสะกดคําบางคําในเนื้อหายังมีขอผิดพลาดหลายจุด
2) ตัวอักษรในเนื้อหาบางหนวยใชสีไมเหมาะสม
3) เนื้อหาในสวนยอยคอนขางมาก ผูเรียนเกิดความสับสน
1.2.2 ผลการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองจากการทดสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 2 มาปรับปรุงเพื่อให
บทเรียนมีความสมบูรณมากขึ้น ดังนี้
1) แกไขสวนที่สะกดผิดหรือพิมพผิด
2) ปรับเปลี่ยนสีของตัวอักษรใหมคี วามเหมาะสมยิ่งขึ้น
3) รวมหัวขอยอยใหเปนหมวดหมูย ิ่งขึ้น
1.3 ผลการทดลองแบบภาคสนาม
จากการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณ 80/80 แบบภาคสนาม โดยใชกลุมตัวอยาง 21 คน ผลการวิเคราะห
สามารถจําแนกไดดังนี้
เครื่องมือที่ใชวัด
จํานวนกลุม คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนรวมที่ได
E
ตัวอยาง
(ทั้งฉบับ)
(ทุกคน)
(ทุกคน)
แบบทดสอบระหวางเรียน
21
10
210
171
81.45
แบบทดสอบหลังเรียน
21
10
210
172
81.90
จากตาราง 3 สรุปไดวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน / คะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเปน 81.45 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
และเปนไปตามสมมติฐานทีต่ ั้งไว
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง การเคลื่อนที่
แบบทดสอบ
N
S.D.
t
�
𝒙
กอนเรียน
21
3.11
1.02
13.986**
หลังเรียน
21
8.06
1.47
p< .01** df=20
จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังจากที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
สรางขึ้น โดยมีเกณฑเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผลปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
S.D.
การแปลความหมาย
�
𝒙
1. บทเรียนมีคําอธิบายเครื่องมือและตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน
3.72
0.89
มาก
3.89
0.68
มาก
2. ขั้นตอนในการใชบทเรียนเขาใจงาย ไมยุงยาก
4.11
0.47
มาก
3. เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน
4.11
0.68
มาก
4. ลําดับการเรียนเนื้อหาของบทเรียนมีความตอเนื่อง
4.28
0.57
มาก
5. เนื้อหาและภาพมีความสอดคลองกับบทเรียน
3.22
0.65
ปานกลาง
6. บทเรียนมีสสี ัน ภาพประกอบ ที่นาสนใจ ชวนติดตาม
3.78
0.65
มาก
7. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน
4.22
0.73
มาก
8. นักเรียนรูส ึกสนุกสนานกับบทเรียน
3.78
0.88
มาก
9. การเรียนดวยบทเรียนนี้ทําใหนกั เรียนเขาใจบทเรียนไดเร็วขึ้น
4.22
0.65
มาก
10. นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนนี้ไดดวยตนเอง
4.22
0.65
มาก
11. ความรูที่นักเรียนไดรับจากบทเรียน
3.61
0.61
มาก
12. การเรียนดวยบทเรียนนี้ใชเวลานอยกวาการเรียนตามปกติ
4.22
0.55
มาก
13. บทเรียนนี้ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
0.77
มาก
14. บทเรียนนี้เหมาะสมทีจ่ ะใชเปนสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00
15. การเขา-ออก จากโปรแกรม มีความสะดวกตอผูเ รียน
3.56
0.78
มาก
รวม
3.93
0.68
มาก
จากตาราง 5 พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดเรื่อง เนื้อหา และภาพมีความสอดคลองกับบทเรียน ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาคือ บทเรียนนี้ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน มีความกระตือรือรนในการเรียน ความรูที่
นักเรียนไดรับจากบทเรียนมากขึ้นและ นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนนี้ไดดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บทเรียนมีสีสัน ภาพประกอบ ที่นาสนใจ ชวนติดตาม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 21 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 และใชสถิติ t – test สําหรับทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบวา
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง การเคลื่อนที่ ของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามจุดประสงค เพราะมีการกําหนดวิธีการ
นําเสนอบทเรียน แสดงเนื้อหา แบบฝกหัด ทบทวนบทเรียน แสดงผล การเรียนและมีการเสริมแรง นักเรียนสามารถ
ใชไดงาย สะดวก ไมยุงยากซับซอน ตามขั้นตอนคําแนะนําการใชบทเรียน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 มีคาเทากับ 81.45 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่วางไว
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ มีความพอใจระดับมาก มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งอยูในระดับ มาก เมื่อเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวจึง
ถือวาผานเกณฑ
สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.45 / 81.90 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดพัฒนาโดยดําเนินการตาม หลักการออกแบบ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ของ Alessi and Trollip (1991 อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 29-30) ซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการเตรียม ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ขั้นตอน การเขียนผังงาน ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด ขั้นตอน
การสราง / เขียนโปรแกรม ขั้นตอนการผลิต เอกสารประกอบบทเรียน และขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน
ซึ่งขั้นตอน 7 ขั้นตอนดังกลาว เปนหลักการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบ ดังนั้นเมื่อนําขั้นตอนดังกลาวไปใชใน
การพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงนาจะมีสวนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอน 7 ขั้นตอนนั้น สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได
ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว กลาวคือ มีการกําหนดวิธีการนําเสนอเนื้อหาความรูที่แบงเปนหัวขอยอย ไมยุงยาก
ซับซอน มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน มีการแสดงขอมูลยอนกลับ แสดงผล
การเรียนและมีการเสริมแรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ วงศพิมพ (2545) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงใหผเู รียนเกิดการเรียนรูต าม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนไดตามวัตถุประสงค บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวมีการแสดงเนื้อหา มีแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน
มีการแสดงขอมูลยอนกลับ แสดงผลการเรียนและมีการเสริมแรง ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมาก
ขึ้น ทั้งนี้ยังสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอีกดวย
2. การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 นั้นพบวา การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.45 / 81.90
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลือ่ นที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว เนื่องจากบทเรียนไดใชภาพประกอบ ตัวอักษร ในแตละเฟรมที่
หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนของผูเ รียน และเพื่อความสวยงามของหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดังที่ บุญเรียง เนียมหอม (2540: 61 – 63) กลาววาการใชภาพประกอบจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจ
เนื้อหาไดงายขึ้น เชนเดียวกับ สุวมิ ล เขี้ยวแกว (2543: 15) กลาววา บทเรียนที่จะนําไปใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนพยายามใชเทคนิคที่แตกตาง เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซาก จําเจ อันจะทําใหผูเรียนเกิดความเบือ่ หนายได
3. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวาบทเรียนนีส้ ามารถทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง (2545) ที่ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องผสม
สัญญาณเสียงระบบดิจติ อล ไดกลาววา การที่ผลการวิจัยออกมาเปนเชนนี้เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เพื่อให
สื่อมีความสมบูรณในตัวเอง เชน ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และผูเรียนมีอสิ ระในการเรียน สามารถ
ทบทวนเนื้อหาและการทําแบบทดสอบในระหวางเรียนซํ้าๆ ไดหลายๆ ครั้ง ทําใหผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาไดดี
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Janna (2003) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนและมีสวนรวมในการเรียน
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่ จากผลการวิจยั พบวา การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ มีความพึงพอใจระดับมาก มีเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สอดคลองกับ งานวิจัยของเบญจมาภรณ นาคเทวัญ (2549) ที่ทําการวิจัย เรื่อง การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการอานจับใจความสําคัญจากยอหนาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สําหรับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ นั้น มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องมาจากบทเรียนมีขั้นตอนการใชที่
สะดวก มีเนื้อที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน สามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามตองการ อีกทั้งมีภาพ เสียง
นาสนใจ ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
กลาวโดยสรุป จากการวิจยั ครั้งนีท้ ําใหทราบวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เนื่องจากผูวิจัยไดสรางบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง ดานเนื้อหา การออกแบบ การจัดการของบทเรียน
และคุณภาพการเรียน มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย มีภาพและเสียงประกอบ เปนสิ่งเราใหผเู รียน
มีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในการเรียนกันทุกคน
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยคนความีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 ผูวิจัยไดเสนอแนะในการนําไปใช ดังนี้
1.1 กอนใหผูเรียนเริม่ เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรใหผูเรียนอานคําแนะนํา การใช
โปรแกรมบทเรียนอยางละเอียดกอนใชงาน จากนัน้ ครูผูสอนควรอธิบายรายละเอียดการใช บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนซํ้าอีกครั้งแกผูเรียนทุกครัง้ กอนทําการเรียน
1.2 ครูผูสอนควรดูแล ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือในสวนที่ผเู รียนยังไมเขาใจในบทเรียน หรือ
ปญหาเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร
1.3 ในการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนควรมีหลายหลายวิธีการ แตตองคํานึงถึง
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ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เรียนดวยวาสามารถทําใหผูเรียนบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ครูผสู อนไดตั้งไว
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ในครั้งตอไป
2.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ในประเภทอื่น ๆ เชน
แบบสถานการณจําลองและแบบฝกทักษะโดยใชภาพเคลื่อนไหวหรือการสรางเกมเสริมความรู แทรกในบทเรียนใน
ลักษณะการฝกทักษะ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา และเพื่อเปน การกระตุนใหผเู รียนรูส ึกสนุกสนาน
ไปกับการฝกทักษะ ซึ่งจะทําใหการเรียนวิทยาศาสตร มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ในระดับ
ชั้นอื่น ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ เปน หนวยยอย ๆ เฉพาะเรื่อง เพื่อศึกษาพัฒนาการในดานเจตคติตอบทเรียน
คอมพิวเตอรและเจตคติทางวิทยาศาสตรและเพื่อครูผูสอนสามารถนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีผลตอความสามารถในการคิด
แกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Effects of STEM Education Approach on Human and Environment Resources for
improved Problem Solving Ability and Instructional Satisfaction
of Grade 7 Students
ธงชัย มาลาด1 และ นันทวัน พัวพัน2
Thongchai Malad and Nantawan Puapun
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มี
ผลตอความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 36
คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรูต ามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม จํานวน
1 แผน โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู 9 ชั่วโมง แบบวัดความสามารถในการแกปญหา แบบวัดความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู และแบบสัมภาษณ ซึ่งดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองหนึ่งกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One
group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีชนิด
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษามีความสามารถในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) / ความสามารถในการแกปญหา / ความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนรู
Abstract
This research aimed to study the effects of STEM Education approach on human and
environment for improved problem solving ability and instructional satisfaction of grade 7 students.
The samples of the study were thirty- six students studying in grade 7 at Lomkao pittayakhom
school, Lomkao District, PhetchabunProvince, Thailand, in the second semester of the 2017. The
samples were selected by Purposive sampling . They were instructed through using STEM education
approach learning for 9 hours. The research instruments consisted of a lesson plans designed based
on the STEM education approach learning under the topic of Human with environment for improved
problem solving ability test, instructional satisfaction test, the researcher’s field-note and interviews.
The experimental research was conducted using one group through pretest-posttest design. The data
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was analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent group. The results were shown as
follows. the post-test on biology achievement, The problem solving ability was higher than thepretest mean score at thesignificant level of .05 and students instructional satisfaction towards STEM
education approach was in all respects.
ความเปนมาและความสําคัญ
ประเทศที่ มี ค วามเข ม แข็ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ล ว นเป น ประเทศที่ มี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาพยายามพัฒนาสมรรถภาพดานนี้ เชนเดียวกับ ประเทศไทยที่
กําลังตื่นตัวในการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการชวยผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของประเทศ (กําจัด มงคลกุล, 2549: 290) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25552559) ที่มีเปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 13-14) เชนเดียวกับ จุไรรัตน แสงบุญ
นํา ไดกลาวถึงยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประเทศไทยจะตองทําใหบุคลากรมีศักยภาพ มีความ
เขมแข็ง ยกสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําองคความรูไป
พัฒนาประเทศได ดังนั้น การเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคลในดานกระบวนการคิดกระบวนการ
แกปญหา ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการสื่อสาร และที่สําคัญคือ การพัฒนา
คนในสังคมใหมีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดานการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในสังคม (อลิศรา ชูชาติ, 2549: 185-186)
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นมีวัตถุประสงคมุงเนนใหสามารถนําเอาความรู ทักษะ และประสบการณ
จากการเรียนรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
(สุ พรรณ ชาญประเสริ ฐ , 2557: 3) ดัง นั้ น การจัด การเรี ยนรูวิ ท ยาศาสตร ที่ส ามารถสนับ สนุ น ให ผูเ รี ยนพัฒ นา
ความสามารถในการแกปญหาที่กลาวขางตน ผูสอนควรจั ดการเรียนสอนใหผูเรียนได เรียนองคความรูตาง ๆ ทาง
วิทยาศาสตรผานการลงมือปฏิบัติจริง เพราะการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น ไมใชแคการเรียนเนื้อหาเพื่อการทองจํา แต
ผูเรียนตองมีบทบาทสําคัญในการลงมือเรียนรู ปฏิบัติจริง มีการคนควาหาความรูอยางมีระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นําความรูทางวิทยาศาสตรหลากหลายสาขาวิชามาใชในการแกปญหาที่เกิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรได
สะเต็ มศึก ษา (STEM Education) คือ การจัดการเรียนรู ที่มีก ารบู รณาการศาสตรเนื้อ หาความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตรโดยผานกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร โดยเนนใหผูเรียนนําความรูใน
ภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นสงผลใหผูเรียนเห็นความสําคัญของความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อันเปนสิ่งสําคัญที่เปนความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวยการ สสวท. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) วา “...แนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษานั้น เปนกระบวนการเชิงระบบ
แบบวิทยาศาสตร ที่นํ ามาเชื่อ มโยงในกระบวนการเรีย นรู การสรา งสรรคผ ลงานหรื อชิ้น งาน จากการคิด คน การ
แกปญหา การคิดวิเคราะห ซึ่งสามารถเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน โดยนําสิ่งที่เรียนรูในระบบโรงเรียนไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพได..”(สสวท, 2556: online)
จากปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยไดสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ใชขั้นตอนการสืบเสาะหาความรูในการพัฒนา
นักเรี ยนมั ธยมศึกษาชั้นป ที่ 3 ของโรงเรีย นหล มเกา พิทยาคม ใหมี ความสามารถในการแกปญ หา เรื่อง มนุ ษยกั บ
สิ่งแวดลอม โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพื่อให
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สอดคลองกับการพัฒนานักเรียนดานสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังที่กําหนดไว
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับเนื้อหา
สาระวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 2 สาระการเรียนรู ไดแก
ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม
ตัวแปรตาม ไดแก
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจยั เชิงทดลองเบื้องตน (Pre - experimentalResearch) ซึ่งดําเนินการ
ทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการ
วิจัย ดังนี้ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตรภรณ, 2555: 57-60)
O1
เมื่อ

X

O2

O 1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
X หมายถึง การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (Treatment)
O 2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
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1. ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 หองเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน
จํานวน 36 คน โดยใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกหองเรียนที่เนนทางดานวิทยาศาสตร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม ที่มี
ขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอนจํานวน 1 แผน ระยะเวลา 9 ชั่วโมง
2. แบบวัดความสามารถในการแกปญหา ซึ่งใชกระบวนการคิดแกปญหาตามขั้นตอนของ Weir (Weir,
1974) มาสรางเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.40 - 0.76 คา
อํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.25 ขึ้นไป และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
3. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (LikertScale) จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นโดย
คํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เทากับ 0.73
การเก็บรวบรวมขอมูล
4. แบบสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9
ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม จากการที่ได
สอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลวรวมทั้งศึกษาสภาพสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและปญหาตาง ๆ
ของชุมชมของนักเรียน
2. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ และอธิบายถึงบทบาทหนาที่
ของนักเรียนและผูวิจัย
3. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม (STEM Education) ดังนี้
นั ก เรี ย นทํ า แบบวั ด ความสามารถในการแก ป ญ หาจํ า นวน 40 ข อ โดยมี ร ะยะเวลาทํ า
แบบทดสอบ 50 นาทีแลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป
4. ดําเนินการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดสะเต็ม (STEM Education) เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยจัดการ
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไว และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู ทุกครั้งที่เรียนเสร็จ
5. นํา ขอมู ลที่ ได จากแบบสั มภาษณนัก เรี ยนเกี่ ยวกั บการจัด การเรี ยนรู มาทํ าการวิเ คราะห เพื่ อนํ า
ขอเสนอแนะไปเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
6. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลวทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแลว
6.1 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน จํานวน 40 ขอ โดยมี
ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที
6.2 นักเรี ยนทํา แบบวั ดความพึงพอใจต อการจัดการเรียนรูจํานวน 40 ขอแล วนําข อมูลไป
วิเคราะหตอไป
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7. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากคะแนนการทํา แบบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดวยวิธีการทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มาวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา มีวิธีการดังนี้
1.1 หาคาเฉลี่ย (X) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถใน
การแกปญหา
1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอน
และหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปน
อิสระตอกัน (t-test dependent group)
2. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู มีวิธีการดังนี้
2.1 หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) แปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังนี้ Punpinij (1990: 46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553:
155)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
2.2 หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ความพึ ง พอใจทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach มีคาเทากับ 0.82
3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูมา
ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหา
ผูวิจัยไดนําผลคะแนนความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากนั้นนําแบบวัดความสามารถในการแกปญหามาตรวจ
คะแนน และทําการวิเคราะหผลไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1

113
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
การทดสอบ

S.D.

กอนเรียน

27.08

3.03

หลังเรียน

31.72

2.63

`d

S.D.

4.64

2.40

t
11.58 *

Sig.(2-tailed)
0.0000

จากตารางที่ 1 พบวา การทดสอบความสามารถในการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.08 คะแนน และ 31.72 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนน
ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก
จากผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3 คน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก 33 คน โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย เครืออินทร
(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับที่มาก ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียน ดังนี้
“…ทําใหผมสนุกกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ไดคิดออกแบบชิ้นงานเพื่อสรางวัตกรรมที่สามารถแกปญหาใน
ชีวิตจริงของผมได…” (S1, 5 กุมภาพันธ 2560)
“…หนูชอบการสอนแบบนี้ ทําใหหนูรูวาหนูสามารถนําความรูวิทยาศาสตรที่เรียนไปใชแกปญหาไดจริง…”
(S2, 5 กุมภาพันธ 2560)
“… หนูชอบที่ไดทํางานกับเพื่อน ๆ ไดชวยกัน แกปญหาดวยกัน เวลาหนูไมเขาใจตรงไหนเพื่อนก็อธิบายให
หนู…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560)
“… ผมชอบที่ไดนําความรูในหลายๆดานมาใชในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น ทั้งใชความรูทางศิลปะในการวาดแบบแปลน การใชคณิตศาสตรในการคํานวณความยาวและกําหนด
ขนาดของวัสดุที่จะใช…” (S4, 5 กุมภาพันธ 2560)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ความสามารถในการ
แกปญหาหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความสามารถในการ
แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เทากับ 27.08 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education)โดยผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอนของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220) ดังนี้ 1. ขั้นการสรางความสนใจ 2. ขั้นการสํารวจและ
คนหา 3. ขั้นการอธิบายและลงขอสรุป 4. ขั้นการขยายความรู 5. ขั้นการประเมินผล โดยแตละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู นักเรีย นจะเป นผูลงมื อปฏิบัติ ดวยตนเอง ซึ่ งเปนการสงเสริมให นักเรีย นมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห
ตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาที่นักเรียนสนใจ พรอมทั้งการคิดหาวิธีการทางการแกปญหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
STEM อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตนธนูรัตน(2553: 45-50) ได
ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Cycle) กับนักเรียนจํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา ดานความสามารถในการแกปญหา มีจํานวนนักเรียนที่
ผานเกณฑ12 คน คิดเปนรอยละ75.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 ตามลําดับ จากงานวิจัยขางตน
แสดงใหเห็นถึงการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนจัดใหมีกิจกรรมในการคิดแกปญหา พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
สามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการแกปญหาได
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก
จากผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3 คน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก 33 คน โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จากการพิจารณาดานบทบาทผูเรียน และดานการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอนเนนใหนักเรียนเปนสําคัญเริ่มตั้งแตนักเรียนเปนผูคิดประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมดวยตนเอง นักเรียนรวมในการคิดวางแผน คนควาหาขอมูลการแกปญหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) โดยใชกระบวนการกลุมโดยนักเรียนเลือกศึกษาตามความตองการความสนใจของนักเรียนจากประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของสถานการณที่เกิดขึ้นจริง จากสิ่งรอบๆ ตัวโดยผานการใชทักษะการสังเกตของนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดวางแผนการแกปญหา และแสวงหาความรูดวยตนเอง
ทําใหนักเรียนสามารถคิดวิธีการแกปญหาไดดวยตัวของนักเรียนเอง สงผลตอความพึงพอใจของนักเรียนที่สามารถเรียนรู
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทําใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544:15) และ จันทรดา
พิทักษสารี(2547:90) กลาววา การเรียนรูเกิดไดดีเมื่อนักเรียนเปนผูลงมือกระทําดวยตนเองนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ผาน
กระบวนการเรี ย นรู อ ยา งมี ค วามหมาย และเกิ ด ความพึ ง พอใจที่ ดี จากการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาด ว ยตนเอง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย เครืออินทร(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษา (STEM education)
ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 5 ผลการวิจั ย พบวา นั กเรียนมีความพึงพอใจตอ การจั ดกิจกรรมการเรีย นรูวิชา
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วิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับที่มาก และสอดคลองกับขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณนักเรียน ดังนี้
“…ทําใหผมสนุกกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ไดคิดออกแบบชิ้นงานเพื่อสรางวัตกรรมที่สามารถแกปญหาใน
ชีวิตจริงของผมได…” (S1, 5 กุมภาพันธ 2560)
“…หนูชอบการสอนแบบนี้ ทําใหหนูรูวาหนูสามารถนําความรูวิทยาศาสตรที่เรียนไปใชแกปญหาไดจริง…”
(S2, 5 กุมภาพันธ 2560)
“… หนูชอบที่ไดทํางานกับเพื่อน ๆ ไดชวยกัน แกปญหาดวยกัน เวลาหนูไมเขาใจตรงไหนเพื่อนก็อธิบายให
หนู…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560)
“… ผมชอบที่ไดนําความรูในหลายๆดานมาใชในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น ทั้งใชความรูทางศิลปะในการวาดแบบแปลน การใชคณิตศาสตรในการคํานวณความยาวและกําหนด
ขนาดของวัสดุที่จะใช…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560)
ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผูสอนควรมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดเปนอยางดี ครูผูสอนควรเตรียมตัวและทําหนาที่
ตนเองใหพ ร อ มต อ การจั ดการเรี ย นรู เช น การวางแผนการจั ดการเรี ย นรู อ ยา งรอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การ
ดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนที่วางแผนไวเพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีขอจํากัดเรื่องเวลา ครูผูสอนควร
ยืดหยุนเรื่องระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)กับนักเรียนในระดับชั้น
อื่นๆ เนื้อหาวิชาอื่นๆ และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับตัวแปรอื่นๆ เชน
ความคิดสรางสรรค เปนตน
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ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
THE EVALUATION OF DEVELOP INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF SCHOOL
FOR SUPPORT FOR EXTERNALASSESSMENT OF THE FOURTH PROJECT
FOR KAMPHENGPHET EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2
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Benjarat Seeladee1 และ Wachira Wichuworanan2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และ หา
แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และครูผูสอน จํานวน 317 คน และผูเ ชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพ
ภายใน จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่ แลวเรียงลําดับ ผลการวิจยั พบวา
การประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบแนวทางที่สําคัญ คือ ประชุมชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในระบบการประกัน
คุณภาพ จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และประชุมชี้แจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping)
คําสําคัญ: ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
Abstract
The research objectives were to evaluate the internal quality assurance system of school for
supporting the fourth external evaluation of the Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2,
and to study the guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the
fourth external evaluation of Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2. The samples were
317 administrators and teachers. The 17 experts were interviewed for collecting data. The research
tools were questionnaires and interview forms. The data were analyzed by Mean, Standard Deviation,
and content analysis.
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The research result were as follows;
1. The input, process, and product evaluation of the internal quality assurance system of
school for supporting the fourth external evaluation of the Office of Kamphaengphet Primary Education
Service Area 2 were suitable in high.
2. The guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the
fourth external evaluation of Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2 were ;
2.1 Set the meeting for teachers to know and understand the internal quality
assurance system.
2.2 Set the planning for follow up and evaluation the internal quality assurance.
2.3 Set the meeting for curriculum improvement by using Mind Mapping technique.
Keyword: evaluate the internal quality assurance system.
ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 6 กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานภายนอกที่เปนอิสระและมีความ
เปนกลาง และมีบทบาทหนาที่ในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาทั่วประเทศและดําเนินการเปรียบเทียบ
ทุกๆ 5 ป (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548)
สถานศึกษาจึงตองมีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาใหเปนระบบ โดยใชการ
รูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนระบบที่ชวยเอื้อตอการอธิบายพฤติกรรมองคกรทุกระดับ ทั้ง
บุคคล กลุมและองคกร เปนการนําเอาทฤษฎีระบบเขามาใชในการบริหารงานดวยเหตุผลที่วาองคกรสามารถปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพการทํางานเปนไป
ตามเปาหมายจึงสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับการยอมรับ ศรัทธา ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน โดยใหสถานศึกษาไดจดั ทําโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา (ธร สุนทรายุทธ, 2554) จากขอมูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ปการศึกษา 2556 พบวา โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 183 โรงเรียน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับพอใช 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.83
ระดับดี จํานวน 25 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 13.66 ระดับดีมาก จํานวน 77 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 42.08 และ
ระดับดีเยี่ยม จํานวน 74 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 40.44 ซึ่งจะเห็นไดวาสถานศึกษาบางแหงยังมีระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในยังไมเปนระบบตองไดรับการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
และยังขาดการติดตามประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางแทจริง ซึ่งการประเมินโครงการนั้นจะทํา
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ใหทราบผลความกาวหนา หรือจุดเดน จุดดอย เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง การประเมินเปนหัวใจสําคัญของการ
ปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการนัน้ เมื่อสิ้นสุดควรมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2, 2558)
ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) มาเปนรูปแบบในการ
ประเมินเนื่องจากเปนวิธีการประเมินที่เหมาะสมซึ่งเปนการวิเคราะหดานปจจัยเบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process)
และดานผลผลิต (Output) ทําใหทราบผลการดําเนินโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไรและชวยใหทราบถึง
ขอบกพรองของโครงการ เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาโครงการทีด่ ีและประกอบการตัดสินใจที่จะดําเนินโครงการตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตทางดานเนื้อหา
1. ดานปจจัยนําเขา (Input) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสถานที่
2. ดานกระบวนการ (Process) เพื่อประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ
3. ดานผลผลิต (Output) เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณ ภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ/เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม
ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 183 คน และครูผูสอน จํานวน 1,372 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 รวมจํานวน 1,738 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 35 คน และครูผูสอน จํานวน 247 คน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 รวมจํานวน 317 คน
ขอบเขตดานตัวแปร
1. ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสถานที่
2. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ
3. ดานผลผลิต (Output) ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ/เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตเนื้อหา
1. ดานปจจัยนําเขา (Input) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ
สถานที่
2. ดานกระบวนการ (Process) เพื่อประเมินขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ
3. ดานผลผลิต (Output) เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ/เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม
ขอบเขตดานแหลงขอมูล
แหลงขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพ จํานวน 17 คน
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน 183 คน และครูผูสอน จํานวน 1,372 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
รวมจํานวน 1,738 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 35 คน และครูผูสอน จํานวน 247 คน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 รวมจํานวน 317 คน
เครื่องมือที่ใช ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบกําหนด
คําตอบใหเลือก (Check List) และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา มีคาระหวาง 0.80 – 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและนําแบบสอบถามสงทางไปรษณีย และนํา
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและนําไปวิเคราะหคาทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการแจกแจงความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวหาพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑเลือกผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาที่โรงเรียนผานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก ศึกษานิเทศกที่มีความ
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เชี่ยวชาญ ดูแลรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถี่
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
1.1 ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม
1.1.1 ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.1.2 ดานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผล
การประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.1.3 ดานวัสดุอุปกรณ พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.1.4 ดานสถานที่ พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม
1.2.1 ดานกิจกรรมการดําเนินงาน พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.2.2 ดานชวงเวลาการดําเนินการ พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม
1.3.1 ดานคุณภาพของผูเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3.2 ดานคุณภาพครู พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3.3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3.4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
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1.3.5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3.6 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
1.3.7 ดานมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม
2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
1. ดานปจจัยเบื้องตน พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก ประชุมชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ จัดอบรม สัมมนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม
สัมมนา และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประสบผลสําเร็จ
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาที่
ชัดเจน
3. ดานผลผลิต พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก ประชุมชี้แจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping) ประชุมชี้แจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
1.1 ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง มีการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จึงทําใหมีความพรอมในเรื่องของปจจัยนําเขาเพื่อตอบสนองใหการประกัน
คุณภาพภายในสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี และการประเมินปจจัยนําเขาจะชวยใหผูดําเนินโครงการเลือก
แผนจัดโปรแกรมไดอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการ ดังที่ ทิวัฒถ มณีโชติ (2554) ไดกลาววา ปจจัยของ
โครงการมีความจําเปนเพราะการมีความพรอมดานดานปจจัยของโครงการชวยในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลตอคุณภาพของผลผลิตของโครงการดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของอนุศาสตร จําปาสี (2555) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานบึงตะกู ปการศึกษา 2553 พบวา การ
ประเมินดานปจจัยเบื้องตนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับนาฏลัดดา จุมมา (2556) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
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การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัย
พบวา ดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินในระดับมาก ถือวาผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางยังขาดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และยังไมมีความพรอม
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายในถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อที่จะไดทราบขีดความสามารถในการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรภายในหรือผูที่เกี่ยวของเปนผูประเมินเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ จินดามงคล (2551) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ผลการประเมินปจจัยพื้นฐานดานความพรอมและทรัพยากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการนั้นไดมีการวางแผน มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการไวอยางชัดเจน มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรม เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองวามีขอดี
และขอบกพรองอยางไรบาง ดังที่สมคิด พรมจุย (2550) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการ
ประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไว และ
สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551) ที่กลาววาการประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพื่อใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) แกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับขั้น สารสนเทศนี้จะเปนประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การกําหนดวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุและไมบรรลุผล สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ จินดามงคล (2551) ที่ได
ศึกษาวิ จัยเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายละเอียด และสอดคลองกับผลการวิจัยของเอมอร จันทรนนท (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
ครู จังหวัดนครพพนม พบวา ดานกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก
1.3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการรับการประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียนวาไดมีการวางแผน การ
ทํางาน และดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา และ
ตรงตามความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา ดังที่เนตรรุง อยูเจริญ (2553) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การดําเนินงานตามมาตรการหรือระบบที่สรางความมั่นใจ พึงพอใจ ประทับใจตอสังคมวาสถานศึกษาที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด สอดคลองกับผลการวิจัย
ของอนุศาสตร จําปาสี (2555) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
บานบึงตะกู ปการศึกษา 2553 พบวา การประเมินดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
1. ดานปจจัยเบื้องตน พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก ประชุมชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ จัดอบรม สัมมนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม
สัมมนา และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประสบผลสําเร็จ ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวนี้สอดคลองกับผล
การประเมินขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

124
ภายในสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของชม ทาศรีสุข (2551) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 พบวา มีขอเสนอแนะในเรื่อง
หนวยงานควรจัดฝกอบรมใหความรู และใหบุคลากรศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของบุคคล
และสอดคลองกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ พรมการ (2555) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอเวียง
เชียงรุง จังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนการทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดถึงพัฒนา อบรมครูใหมี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เพียงพอ เพื่อนําไป
วิเคราะหวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แตงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาที่
ชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปฏิทินการปฏิบัติงานจะเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง จะเปน ประโยชนใ นการประสานการดํ าเนิ น งานร วมกั น อั น จะสง ผลให เ กิ ดการปฏิ บั ติ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดกลาววาสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการทําตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐพล รักไทย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการดําเนินการประกัน
คุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเพื่ อรองรั บการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ควรจัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร และสอดคลองกับผลการวิจัยของปทมา สุบัติคํา (2559) ไดศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต
2 พบวา โรงเรียนจะตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการประจําป แผนการประกัน คุณภาพภายใน และมีการประเมินคุณภาพภายใน
โดยใหเขตพื้นที่ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 1 ครั้งในภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนวลฉวี ทานุกรม (2558) ที่ไดศึกษาแนวทาง การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวา ควรกําหนดบทบาทหนาที่แกชุมชนและผูที่
เกี่ยวของในการมีสวนรวมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาใหชัดเจน ควรกําหนดเกณฑหรือเปาหมายความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพ
3. ดานผลผลิต พบแนวทางที่สําคัญ ไดแก ประชุมชี้แจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping) ประชุมชี้แจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวนี้สอดคลอง
กับผลการประเมินขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาเรื่องนักเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคน ครูผูสอนสามารถสงเสริมคุณลักษณะนี้ให
พัฒนาไดโดยการสอน การฝกฝน และการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี ดังที่อํารง จันทวานิช (2552) ไดกลาววา ปจจัยที่สงผลให
การจั ดการศึ กษามี คุ ณภาพ ประกอบด วย หลั กสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และ
กระบวนการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเรียน
รูทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคลองกับผลการวิจัยของปกรณ คงแกว (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว)
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พบวา ขอเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงวิธีการสอนใหหลากหลาย และกิจกรรมตาม
ความสนใจ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญและหาวิธีการที่กระตุนใหครูและผูมสี วนเกี่ยวของมีรูปแบบการดําเนินงาน
ที่หลากหลาย เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผลการหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สรุปแนวทางพัฒนา
ดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ควรควรจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพภายในเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจมากขึ้นและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 สถานศึกษาควรควรสงเสริม สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหมีความตอเนื่องและบรรลุวตั ถุประสงคที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในรูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ เพื่อใหได
ขอมูลสารสนเทศที่แตกตางกันออกไป และนําไปผลที่ไดไปใชในการพัฒนาโครงการตอไป
2. ควรศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ แบบเจาะลึกเปนรายดานตามกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. ควรศึกษาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสีข่ องโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอ มูลเชิงลึก
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning)
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Development of Writing Word Spelling by Spelling Section
Using The Brain-Based Learning Management Model (Brain Based Learning)
nd
For 2 grade Elementary School Students, Wat Yang (Me Mana Wittaya) School, Mueang
District, Phitsanulok Province.
ปยนุช อินทรธนู1 วัชรีย อินทะชิต2 และจอมขวัญ รัตนกิจ3
Piyanut Inthanoo, Watcharee Inthachit and Jomkwan Rattanakit
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
อาจารยโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้เพื่อ 1. พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิค
การจั ด การเรี ย นรู แ บบใช ส มองเป น ฐาน สํ า หรั บนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ใหมี ป ระสิท ธิ ภ าพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระการ
เรี ย นรู ภ าษาไทย สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 กลุ ม เป า หมายที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย น
ระดับประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 15 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก 1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (Brain based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 ชุดฝก 2. แผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน 4 แผน และ 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง เปนฐาน (Brain based learning) วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.24/85.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําหลัก : ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด, รูปแบบการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน (Brain
based learning)

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the set of skill training
exercises on writing word spelling by spelling section for 2nd grade elementary school
students that used the brain-based learning management techniques in order to be
effective on standard 80/80 criteria, and 2) to compare learning achievement on
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writing word spelling by spelling section before and after learning, by using the brainbased learning management techniques of Thai Language Department with 2nd grade
elementary school students. The target group used in this study was 2nd grade
elementary school students of Wat Yang (Me Mana Wittaya) School, Mueang District,
Phitsanulok; in the total of 15 people. The instruments used in this research were 1)
4 sets of skill training exercises on writing word spelling by spelling section that used
the brain-based learning management model (Brain Based Learning) for 2nd grade
elementary school students; 2) learning management plan for 4 plans, and 3) prepost learning achievement test on writing word spelling by spelling section that used
the brain-based learning management model (Brain Based Learning) to analyze data
by finding the average, standard deviation and T-value testing.
The research findings were as follows: 1) the exercises of writing word spelling
by spelling section using the brain-based learning management model (Brain Based
Learning) for 2nd grade elementary school students had the efficiency equal
85.24/85.67, higher than the standard of 80/80, and 2) the post-learning achievement
on writing word spelling by spelling section of the students who learned by using
skill training exercises which contained the brain-based learning techniques was
higher than pre-learning achievement.
Keyword: the skill training exercises on spell-writing, the brain-based learning
management model (Brain based learning)
ความเปนมาและความสําคัญ
การสะกดคําเปนสวนหนึ่งของการเขียนที่มีความสําคัญมาก จะเห็นไดจากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง “การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด” สําหรับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
หากผูสอนไมไดสอนการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดในระยะเริ่มเรียนการเขียนของนักเรียน จะทําใหขาด
หลักเกณฑที่ดีในการประสมคํา เมื่ออานหนังสือมากขึ้นจะเกิดการจะสับสนและอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือผิด
จนเปนปญหาที่พบไดมากของนักเรียนในปจจุบัน ซึ่งมีผลมาจากการเขียนไมไดก็ยอมสงผลกระทบตอการเรียนวิชา
อื่นๆ ดวย เพราะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดจะเปนพื้นฐานชวยใหนักเรียนไดอานและเขียนคําไดถูกตอง
ดวยตนเอง
จากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่โรงเรียน
วัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวามีนักเรียนที่มีปญหาดาน การเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดตางๆไดในระดับต่ํากวาเกณฑอยูกลุมหนึ่ง โดยเด็กสามารถอานคําในมาตราตัวสะกดไดบาง แตไม
สามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง เพราะมีความสับสนระหวางรูปและเสียงของคําศัพทที่ไมตรงกัน เชน คําวากษัตริย
อยูในมาตราตัวสะกดแมกด เขียนคําอานไดวา กะ-สัด ผูเรียนจะเขียนคําอานได แตเขียนคําศัพทไมได จึงเปนที่มา
ของการเลือกทําการศึกษา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาการเขียนตามมาตราตัวสะกด เพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากรูปแบบการสอนโดยใชสมอง
เปนฐาน จะเปนตัวชวยที่สามารถนํามาใชเพื่อชวยแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการเขียนตามมาตราตัวสะกดใหแก
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ผูเรียนได ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมหลายเลม และพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของหลายเลม ดังนี้ ประเทียนทอง ศุภ
วุฒิ, ประยูร บุญใช และพจมาน ชํานาญกิจ (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 83.50/88.00
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ โฉมยงค มิมาชาและ กชกร ธิปตดี (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูทักษะการอานและเขียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูทักษะการอานและ
เขียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.84/89.43 สูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยทั้งสองเรื่อง พบวาผลมีความ
สอดคลองกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จาก
ปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสรางชุดฝกทักษะโดยเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน (Brainbased Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนใหสูงขึ้น
วัตถุประสงควิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมอง เปนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
สมมติฐานการวิจยั
นักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่ใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง
และกลุมออนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 15 คนคละกัน
2. เนื้อหา เนื้อหาที่ใชสรางชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดที่ใชรูปแบบการจัดการ
เรีย นรู โดยใช สมองเปน ฐาน (Brain based learning) สาระการเรีย นรู วิชาภาษาไทย สํ าหรับนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีเนื้อหาดังตอไปนี้
2.1 มาตราแมกน
2.2 มาตราแมกก
2.3 มาตราแมกบ
2.4 มาตราแมกด
3. ตัวแปร
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ตัวแปรตน คือ การสอนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
4. ระยะเวลา
- ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
- เวลาที่ใชในชุดฝก 4 ชุด คือ 4 ชั่วโมง ไมรวมเวลาที่ใชสอน
กรอบแนวคิดการวิจัย

ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดที่ใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain based learning)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่ใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุม
ออน จํานวน 15 คนคละกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 ชุดฝกไดแก
ชุดฝกที่ 1 เรื่อง แมกนหรรษา ชวนมาเขียนคําอาน
ชุดฝกที่ 2 เรื่อง เขียนอยางไร ใชใหเปน (มาตราแมกก)
ชุดฝกที่ 3 เรื่อง คําศัพทนารู คูคําแมกบ
ชุดฝกที่ 4 เรื่อง เรียนรูคํา ย้ําเรื่องแมกด
2. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 4 ชั่วโมง ประกอบดวย
แผนที่ 1 เรื่อง แมกน หรรษา ชวนมาเขียนคําอาน
จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง มาตราแมกก
จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง มาตราแมกบ
จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง มาตราแมกด
จํานวน 1 ชั่วโมง
ในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะมีกระบวนการ 3 ขั้น คือ
ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนกิจกรรมที่ครูกับนักเรียนทํากิจกรรมเขาจังหวะโดยมี เครื่องดนตรี
ประกอบเพื่อกระตุน เตรียมความพรอมรางกายและสมองของผูเรียนกอนที่จะเขาสูเนื้อหา ทั้งนี้จะนํากิจกรรม
(Brain gym) ประกอบเพลงตางๆ เขามาใช โดยครูอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมเขาจังหวะใหนักเรียนดูเปน
ตัวอยาง และใหนักเรียนทําตาม เมื่อทํากิจกรรมเขาจังหวะเสร็จแลวครูจะบอกจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน
ทราบและถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการคิด
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ขั้นสอน ครูดําเนินการสอนตามกระบวนการที่ครูไดสรางไว พรอมทั้งใหนักเรียนใชชุดฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning)
ขั้นสรุป ครูใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดรับจากบทเรียนรวมกัน
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
ที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning)
มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตางๆ
2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน
ปรนัย จํานวน 20 ขอ
อัตนัย แบบฝกที่ 1 เรื่อง แมกน หรรษา ชวนมาเขียนคําอาน
จํานวน 10 ขอ
แบบฝกที่ 2 เรื่อง เขียนอยางไร ใชใหเปน (มาตราแมกก)
จํานวน 10 ขอ
แบบฝกที่ 3 เรื่อง คําศัพทนารู คูคําแมกบ
จํานวน 10 ขอ
แบบฝกที่ 4 เรื่อง เรียนรูคํา ย้ําเรื่องแมกด
จํานวน 12 ขอ
กําหนดการใหคาคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล
1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน (Pre-test) เรื่องแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน จํานวน 20 ขอ กับนักเรียน
กลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 15 คน
ใชเวลาในการทดสอบ 20 นาที
2. ดําเนินการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน เมื่อเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะเสร็จ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบฝกยอยหลังเรียน
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน ทั้ง 4 ชุดแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐาน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใชรอยละ (Percentage)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบคาที
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิค
การจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยเปรียบเทียบ E 1 และ E 2 ของชุดฝกทักษะ
การเขีย นสะกดคํ าตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัด การเรีย นรูแ บบใชส มอง เป นฐาน สํ าหรั บนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 E 1 ไดเทากับ 85.24 และ E 2 ไดเทากับ 85.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 แสดงวาชุดฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E 1 และ E 2 ของชุดฝกทักษะการเขียนสะกด
คําตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
E1
คนที่
/
คะแนน
เต็ม

กลุมเปาหมาย
ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

แบบฝกที่
1
5
5
5
5
5
4.5
4
4
4.5
4
4.5
4
4.5
4.5
4.5
4.5
67.5

2
3
5
5
5
5
5
4.5
5
4
4.5
4.5
4.5
5
4.5
4
5
4
5
5
3
3
4
5
4.5
3
3.5
4
5
4
4
4
4.5
3
67
62
คิดเปนรอยละ
E1 / E2

E2
4
6
6
6
4
4
5
4
6
5
4
4
5
5
6
4
5
72

รวม
21
21
19.5
18
38
38
39
40
40
36
39
40
37
41
36
41
268.5
85.24
85.24

หลังเรียน
20
20
20
19
18
18
17
16
17
17
16
16
16
15
16
16
257
85.67
85.67

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยชุดฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
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เทากับ 12.13 คิดเปนรอยละ 60.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 17.07 คิดเปนรอยละ 85.33 ซึ่งมี
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รอยละ

คะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน (20)
20
19
17
16
15
12
11
11
10
10
9
8
8
8
8
182
12.13
4.19
60.67

หลังเรียน (20)
20
20
19
18
18
16
16
17
17
16
16
16
15
16
16
256
17.07
1.58
85.33

พัฒนาการ
0
1
2
2
3
4
5
6
7
6
7
8
7
8
8

สรุปผลการวิจัย
1) ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.24/85.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 12.13 คิดเปนรอยละ 60.67 และ
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 17.07 คิดเปนรอยละ 85.33 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
มีประสิทธิภาพเทากับ
85.24/85.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผลดังกลาวสอดคลองกับ ประเทียนทอง ศุภวุฒิ, ประยูร บุญใช
และพจมาน ชํานาญกิจ (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและ
การเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 83.50/88.00 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ผลดังกลาวเกิดจากการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนสีสัน ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและ
มีการทํากิจกรรมเขาจังหวะกอนเขาสูบทเรียน โดยมีเครื่องดนตรีประกอบเพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหผูเรียนรูสึก
ผอนคลายอีกทั้งยังเปนการกระตุน เตรียมความพรอมรางกายและสมองของผูเรียนกอนที่จะเขาสูเนื้อหาใช (Brain
gym) ประกอบเพลงตางๆ อีกทั้งครูใชเทคนิคการถามคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการคิด
มากขึ้น ผลดังกลาวสอดคลองกับ
วิมลรัตน สุนทรโรจน, (2550) ที่กลาววาครูผูสอนมีหนาที่ในการ
สรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรู แก ผูเรียนในลักษณะที่ทันสมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหาคําตอบเพื่อ
กระตุนใหผูเรียน เกิดการตื่นตัว แบบผอนคลายมากกวาความรูสึกเครียด กังวลและกดดัน เพราะสิ่งแวดลอม
ดังกลาว อาจทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทางลบแกผูเรียนได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูผูสอนควรใหนกั เรียนทําแบบฝกอยางตอเนื่อง เพือ่ เปนการเสริมทักษะในดานการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดมากขึ้น
2. ครูผูสอนควรจะมีการทดสอบการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดในระดับชั้นประถมศึกษาทุก
ระดับชั้นชั้นเพื่อวางรากฐานการเขียนสะกดคําที่ถูกตองใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผูบริหารโรงเรียนและผูม ีสว นเกี่ยวของกับการศึกษาในทุกระดับ ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
ครูผสู อนในการจัดทําสื่อและใหความสําคัญกับการเขียนสะกดคําใหมากขึ้น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือแบบตางๆ เชน บทเรียนโปรแกรม ชุดฝกการเขียนในเรื่อง
ตางๆของหลักภาษาไทย เพื่อนํามาเสริมทักษะในการเขียนภาษาใหถูกตองเพิ่มมากขึ้น
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551.
โฉมยงค มิมาชา และ กชกร ธิปตดี, 2557. การพัฒนาชุดการเรียนรูทักษะการอานและเขียน
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปที่ 9,
ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.), หนา 9-16.
นริศรา เสือคลาย, “การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจรรมการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา”, (ปริญญามหาบัณฑิต), (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2551)
ประเทียนทอง ศุภวุฒ,ิ ประยูร บุญใช และ พจมาน ชํานาญกิจ. 2557. การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ปที่ 6, ฉบับที่ 17 (ก.ย.-ธ.ค. 2557), หนา 215-224.
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
Guidelines for Organization Development of Procurement Sections in Educational
Intitutions under Primary Educational Service Arer Office 2, Kamphaeng Phet
ปยวรรณ มากกลาย1 ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล2
Piyawan Makklai 1 Phumpipat Rukponmongkol2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําสังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
78 คน หัวหนาพัสดุจํานวน 78 คน และเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 78 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 234 คน และผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูและประสบการณการบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการบริหารงานพัสดุ จํานวน 17 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามเปนลักษณะใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี่รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 พบวา ปญหาภาพรวม 6 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3. แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 พบแนวทางที่สําคัญคือ ตองมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ
ประชุมชี้แจง วางแผนงานพัสดุอยางตอเนื่อง และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน จัดหาพัสดุใหตรงตามความ
ตองการและทันกําหนดการใชงาน สงเจาหนาที่พัสดุเขารับการอบรมเพื่อใหมีความรูความสามารถ และมีความเขมงวด
กับกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อใหไดพัสดุที่ตรงตามความตองการ การแจกจายพัสดุควรแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน
กรรมการเบิกจายพัสดุและลงบันทึกหลักฐานทุกครั้ง ควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได
การควบคุมพัสดุ ติดตาม ตรวจสอบเจาหนาที่พัสดุใหจัดทําทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวนและเปนปจจุบันตรวจสอบบัญชี
พัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตอง การบํารุงรักษาควรมีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา
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เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน และดานการจําหนายพัสดุตองมีการกํากับ ติดตาม ทําทะเบียนควบคุมพัสดุและ
สํารวจพัสดุที่ชํารุดใหเปนปจจุบันและจําหนาย
คําสําคัญ: แนวทางพัฒนา / การบริหารงานพัสดุ / สถานศึกษา
Abstract
This research aims were to: 1) study the condition of inventory administration of the
schools 2) Study the problem of the inventory administration of the school. 3) Find the guidelines to
develop inventory administration of the schools under the Office of Kamphaengphet Educational
Service Area 2. The sample consisted of 78 school administrators, 78 head of inventory and 78
inventory staff totally 234 and experts with knowledge and experience in successful school
management in inventory administration 17 persons. The instruments used in this research were
questionnaire with more than one answer and interview. Statistics used in data analysis were mean,
standard deviation Frequency Percentage And content analysis
The research found that;
1. The state of inventory administration in schools under the jurisdiction of the Office of
Kamphaengphet Educational Service Area 2, the overall level of performance was at a high level.
2. Problems in the inventory administration of school had six aspects the overall level of
performance was at a high level.
3. Instructional guideline of inventory administration in schools under the Office of
Kamphaengphet Educational Service Area 2 could learn about the rules of the giudelines to have a
meeting to clarify the planning and planning and explore the needs within the school. The supply of
materials to meet the needs and timely use. Organize or send staff to attend training to be
knowledgeable. To be skilled in the work of inventory. And with the rigorous procurement process to
get the inventory that meets the needs. The distribution of parcels should be outsourced to the
inventory when it is disbursed. There should be evidence in the bill of lading and should be strictly
disbursed. Distribution can check Inventory control to check inventory staff to make a complete and
current inventory control by checking inventory and survey inventory to be accurate. And appointing
a inventory member in the school. Maintenance should be maintained to regularly check the quality
of school supplies to be in ready condition if the school supplies are damaged that Not ready for
immediate repair. Schools should also set a budget for repairs and the distribution of the inventory
must be monitored the distribution of the registration of the inventory to checked to be current and
to survey the damaged and distributed.
ความเปนมาและความสําคัญ
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีความมุงหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีความสามารถและอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข โดยแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิรูประบบบริหารจัดการ จาก
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แบบเดิมที่เนนรวมอํานาจไวที่สวนกลางไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะมาตรา 39 แหงการปฏิรู ป
การศึก ษาตามพระราชบัญ ญั ติ การศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 กํา หนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรมคุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)
ประเทศไทยมีกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐที่จัดทําเปนระเบียบหรือแนวทาง ปฏิบัติสําหรับกระทรวง
ทบวง กรม และจังหวัด โดยอาศัยกฎหมายแมบทในการบริหารราชการแผนดินคือ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน และออกเปนระเบียบคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ซึ่งมีการกําหนด
มาแลวตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา และมีการแกไขปรับปรุงหรือยกรางเปนฉบับใหม
มาตามลําดับ จนถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน ซึ่งใชมาตั้งแตป 2535 และมีการแกไข
เพิ่มเติมบางเรื่องใหรัดกุมและทันสมัยมากขึ้น จนถึงปจจุบันก็ยังคงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแกไขใหมใหกระบวนการบริหาร
พัสดุเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น เชน องคการมหาชน เปนตน จะกําหนดขอบังคับ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นเอง แต
ในทางปฏิบัติก็ไดนําหลักการหรือกระบวนการในการบริหารพัสดุของสํานักนายก รัฐมนตรีไปปรับใชหรือนํามาใชทั้ง
กระบวนการโดยอนุโลม
หลักการจัดหาพัสดุภาครัฐที่ดีของประเทศไทยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดแนวคิดหรือหลักการในการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุตอง
ดํ า เนิ น การโดยเป ด เผย โปร ง ใส และเป ด โอกาสให มี ก ารแข ง ขั น อย า งเป น ธรรม ทั้ ง นี้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ฯ และในการดําเนินงานแตละขั้นตอน ผูรับผิดชอบตองบันทึกหลักฐานในการดําเนินงาน พรอมทั้งระบุเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการ พิจารณาดวย
การบริหารงานพัสดุ นับวาเปนเครื่องมือของการบริหารที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนควรใชวิธีการจัดหา การใชการบํารุงรักษาใหมีเจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกลาวถึง กรอบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบขายที่
สําคัญ4 ดาน คือ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกําหนดแบบรูปรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจาง และการควบคุมบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในปจจุบันผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง และไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดซื้อ/จัดจาง
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 46/2546 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และแตงตั้งผูปฏิบัติงานพัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุไดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
จากการสั ม ภาษณก ารปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ข องสถานศึ ก ษา ในสัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา ปญหาเกิดจาก เจาหนาที่ไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของไมมีบุคลากรในตําแหนงเจาหนาที่พัสดุไวปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ สถานศึกษาทุกแหงตองแตงตั้งครูผูสอนมา
ทําหนาที่พัสดุอีกตําแหนงหนึ่ง ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานพัสดุ เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนเจาหนาที่บอย โดยไมมี
การสอนงานกอนโยกยาย และไมมีการกํากับ ติดตามที่เพียงพอ การจัดซื้อจัดซื้อจัดจางสถานศึกษาสวนใหญจัดทํา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางไมถูกตองครบถวนตามระเบียบ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการพัสดุสวนใหญที่พบใน
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ปจจุบัน พบวา ทรัพยากรไมเพียงพอเหมาะสม เชน ขาดแคลนบุคลากร ครูโยกยายบอย และงบประมาณไดรับจํากัด
(ชุติมา อินสุวรรณ,2558)
จากปญหาการพัสดุที่ไดกลาวมาแลวนั้น ในฐานะที่ผูวิจัยปฏิบัติงานดานพัสดุอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานพัสดุและครูผูรับผิดชอบ
นั้น ตองมีความรูในเรื่องงานพัสดุอยางแทจริงทั้งครูที่รับผิดชอบในหนาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุเองก็
ตาม เพราะถา หากวาไมมีความรูความเขาใจ เรื่องระเบียบงานพัสดุแลว เมื่อเกิดทําผิดระเบียบแลวก็จะเกิดความเสี่ยงใน
การไดรับโทษทางกฎหมายได ดังนั้นผูวิจัยจึงใหความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรผูรับผิดชอบการ
บริหารงานพัสดุ และเปนการชวยพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขอบเขตการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ขอบเขตของเนือ้ หา
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ ดังนี้ การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ การจัดหาพัสดุ
การแจกจายพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
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1. ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาจํานวน 190 คน หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุ 190
คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน 190 รวมทั้งสิ้น 570 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย แบบแบงเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยาง
ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 78 คน รวมทั้งทั้งสิ้น
จํานวน 234 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 และปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
1. ขอบเขตผูใหขอมูล ไดแก ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และผูเ ชี่ยวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คนคนโดย
มีเกณฑการเลือกผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา 10 ป ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาโทและเปนครูหรือผูที่มีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุไมนอยกวา 10 ป
2. ตัวแปรที่ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 190 คน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 190 คน เจาหนาที่พัสดุ จํานวน 190 คน รวมทั้งสิ้น
570 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธี การสุมอยางงาย แบบแบ งเปนสัดส วนไดกลุ มตัวอยา ง ดังนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 78 คน รวมทั้งทั้งสิ้นจํานวน 234
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale )
5 ระดับ
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการศึกษาวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยตอไป

3. เดินทางไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากผูบริหาร หัวหนาพัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ
4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดจาํ นวน 234 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหตามขั้นตอน

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการ
แจกแจงความถี่ ( Frequency ) และรอยละ ( Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยใช คาเฉลี่ย ( Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation ) แลวนําคาเฉลีย่ มาเทียบกับเกณฑ
3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปญหาในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยการวิเคราะหเนื้อหา แจกแจงความถี่ (Frequency)
และการหาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 –
1.00 ดานการจัดหาพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00 ดานการแจกจายพัสดุ มีคา ระหวาง 0.60 – 1.00 ดานการควบคุม
พัสดุ ดานการบํารุงรักษา มีคาระหวาง 0.60 – 1.00 และการจําหนายพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ผูใหขอมูล
ผู ใ ห ข อ มู ล ได แ ก ตั ว แทนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คน
โดยใชขอมูลจากการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุ ขั้นตอนที่ 1 มาเปนฐานในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยมีเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ
บริหารสถานศึกษา 10 ป ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ครูหรือผูที่มีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุ
ไมนอยกวา 10 ป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งไดจากการนําผลการวิจัยที่ไดจากวัตถุประสงคขอที่ 1
และ 2 เกี่ยวกับ สภาพ ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา มาสังเคราะห เรียบเรียง เพื่อกําหนดเปนกรอบในการ
สรางคําถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนิ นการเก็บรวบรวมขอ มูลโดยการสั มภาษณ ผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ดวยตนเอง โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรถึงผูเชี่ยวชาญเพื่อขอความ
รวมมือในการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
2. ผูวิจัยทําการนัดวันและเวลา รวมถึงสถานที่ในการสัมภาษณ
3. ผูวิจัยเดินทางไปดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง
4. ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อนําวิเคราะห และเขียนรายงานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 คน เกี่ยวกับขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 มาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ แจกแจงความถี่ แลวจัดลําดับความสําคัญ เพื่อรวบรวมเปน
แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น
ไดแก ดานการจัดหาพัสดุ รองลงมาไดแก ดานการควบคุมพัสดุ ดานการวางแผนกําหนดความตองการ ดานการ
แจกจายพัสดุ ดานจําหนายพัสดุ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น ไดแก ดานการบํารุงรักษา ตามลําดับ ซึ่งแตละ
ดานมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานการวางแผนกําหนดความตองการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความตองการ
ในการใชพัสดุ รองลงมาคือ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบผูปฏิบัติงานพัสดุอยางชัดเจนตรวจสอบและประเมินผลการ
วางแผนกําหนดความตองการใชพัสดุทุกปการศึกษา และตรวจสอบและประเมินผลการวางแผนกําหนดความตองการใช
พัสดุทุกปการศึกษา ตามลําดับ
1.2 ดานการจัดหาพัสดุ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุอยาง
เครงครัด รองลงมาคือ การจัดหาพัสดุไดตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด และการจัดซื้อพัสดุไดตรงตามความตองการ
ของการใชงานตามโครงการตางๆ และการจัดหาพัสดุโดยการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบทุกขั้นตอน ตามลําดับ
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1.3 ดานการแจกจายพัสดุ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปฏิบัติตามระเบียบในการแจกจายพัสดุอยางเครงครัด มีหลักฐานการ
เบิกจายพัสดุถูกตองครบถวน และแจกจายพัสดุตรงความตองการและคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูใช รองลงมา
คือ ประเมินผลการแจกจายพัสดุทุกปงบประมาณ และมีการเบิกจายพัสดุฝายตางๆอยางเพียงพอ ตามลําดับ
1.4 ดานการควบคุมพัสดุ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปและดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง รองลงมาคือ ควบคุ ม กํากั บ ให เจาหน าที่พัส ดุและผูที่เกี่ย วของปฏิบัติต ามระเบียบและแนวปฏิบั ติอยา ง
เครงครัด และมีการจัดทําบัญชีพัสดุครบถวนและเปนปจจุบัน และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตอสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป ตามลําดับ
1.5 ดานการบํารุงรักษา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กําหนดการเก็บรักษาพัสดุอยางมีระบบ เหมาะสมและปลอดภัย
รองลงมาคือ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุทุกปการศึกษา และเก็บรักษาพัสดุอยางเปน
ระเบียบ เรียบรอยตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท ตามลําดับ
1.6 ดานจําหนายพัสดุ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจําหนายพัสดุเพื่อตรวจสอบและ
จําหนายพัสดุไดตรงตามบัญชีจําหนาย รองลงมาคือ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจําหนายพัสดุอยางเครงครัด และ
กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจําหนายพัสดุแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางชัดเจน ตามลําดับ
2. ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ
พบปญหาเรื่องผูตอบแบบสํารวจความตองการพัสดุใหความรวมมือนอย ผูบริหารมีสวนรวมในการ
วางแผนการกําหนดความตองการพัสดุนอย เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความตองการพัสดุไมครอบคลุมกับความตองการ
2.2 ดานการจัดหาพัสดุ
พบปญหาเรื่องการจัดหาพัสดุลาชา ไมทันตอการความจําเปนเรงดวน บุคลากรการจัดหาพัสดุไม
ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุกอนการจัดซื้อและกระบวนการจัดหาพัสดุไมเขมงวดทําใหไดพัสดุไม
ตรงตามความตองการของผูใช งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในจัดหาพัสดุ
2.3 ดานการแจกจายพัสดุ
พบปญหาเรื่องการวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมสัมพันธกันกับการวางแผน
กําหนดความตองการ จึงทําใหการเบิกพัสดุมีปญหา พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน เจาหนาที่พัสดุยังมีขอบกพรองในการ
บันทึกการเบิกจายบัญชีพัสดุ ทําใหเกิดปญหาในการแจกจาย
2.4 ดานการควบคุมพัสดุ
พบปญหาเรื่องเจาหนาควบคุมพัสดุละเลยในการควบคุมพัสดุเมื่อเกิดการสูญหายกระบวนการ
ติดตามไมเปนระบบ ขอมูลการจัดหาพัสดุ ไมครบถวนจึงทําใหจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาไมเปน
ปจจุบัน พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน การประเมินผลการควบคุมพัสดุไมเปนระบบและไมตอเนื่อง
2.5 ดานการบํารุงรักษาพัสดุ
พบปญหาเรื่องพัสดุที่ชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชไมตระหนักในการใชอยางคุมคา และใชอยาง
เปนประสิทธิภาพและการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุ มีขอบกพรองและไม
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เปนปจจุบัน เก็บรักษาพัสดุไมเปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท ขาดบุคลากรที่มีความรูในดานการ
บํารุงรักษาพัสดุ เปนเหตุใหพัสดุเสื่อมสภาพเร็ว
2.6 ดานการจําหนายพัสดุ
พบป ญหาเรื่ องการนิ เทศ ติ ดตามและรายงานผลการจําหนา ยพัส ดุไม ครอบคลุมและตอเนื่อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไมใหความสําคัญกับการจําหนายพัสดุและเจาหนาที่พัสดุไมไดศึกษาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ กอนการจําหนาย ทําใหการจําหนายไมเปนไปตามขั้นตอน การจําหนายพัสดุไมสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุไดทุกขอ
3. แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้
3.1 การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ
โรงเรียนควรใหครูที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ มีการ
ประชุมชี้แจง ปรึกษา วางแผนงานพัสดุอยางตอเนื่อง และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน
3.2 การจัดหาพัสดุ
มีการจัดหาพัสดุใหตรงตามความตองการและทันกําหนดการใชงาน จัดหรือสงเจาหนาที่พัสดุเขา
รับการอบรมเพื่อใหมีความรูความสามารถ ใหมีความชํานาญในการทํางานพัสดุ และมีความเขมงวดกับกระบวนการ
จัดหาพัสดุ เพื่อใหไดพัสดุที่ตรงตามความตองการ
3.3 การแจกจายพัสดุ
แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการเบิกจายพัสดุ เมื่อมีการเบิกจายพัสดุ ควรมีการลงหลักฐาน
ในใบเบิกพัสดุ และควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได
3.4 การควบคุมพัสดุ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ใ ห จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ ใ ห ค รบถ ว นและเป น ป จ จุ บั น
ตรวจสอบบัญชีพัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตองตรงกัน และแตงตั้งกรรมการสํารวจพัสดุในโรงเรียน
3.5 การบํารุงรักษา
มีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ถา
พบพัสดุของโรงเรียนมีการชํารุด เสียหาย ไมอยูในสภาพพรอมใชงานใหรีบดําเนินการซอมแซมทันที และโรงเรียนควรตั้ง
งบประมาณในการดูแลซอมแซมพัสดุของโรงเรียน
3.6 การจําหนายพัสดุ
ในโรงเรียนตองมีการกํากับ ติดตาม การจําหนายพัสดุ ทําทะเบียน ควบคุม ที่จําหนายพัสดุ มี
การตรวจสอบใหเปนปจจุบัน และใหมีการสํารวจพัสดุที่มีการชํารุดและจัดจําหนาย
อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานพั ส ดุ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กําแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นสําคัญดังนี้
1. ผลการศึกษา สภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาที่งานพัสดุ
ของ สถานศึกษา มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6พ.ศ.2545) อยางเครงครัด เพราะถา
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หากปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอาจจะไดรับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาได และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 มีการดําเนินการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป และไดรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผูปฏิบัติ
หนาที่งานพัสดุของโรงเรียนไดปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของการปฏิบัติหนาที่งานพัสดุ นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุม อบรมเจาหนาที่ระดับสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ พวงทอง ศิริพันธุ (2551, หนา 65-72) ไดศึกษา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนโดยรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ นิลโคตร (2551, หนา 116) ไดศึกษา สภาพปญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3
พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3
อยูในระดับมาก
2. ปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 2 พบวา การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุไมสอดคลองกับแนวปฏิบตั ิงานพัสดุ งบประมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการในจัดหาพัสดุ การวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมชัดเจนทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุเกินความ
จําเปน ขาดการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการควบคุมพัสดุอยางตอเนื่องพัสดุที่ชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชขาด
การดูแลรักษาหลังการใชงาน เจาหนาที่พัสดุขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการจําหนายพัสดุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิ ศิ ษ ฏ ธู ป กลาง (2547) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม พั ส ดุ โ รงเรี ย นกั น เกราพิ ท ยาคม จั ง หวั ด
นครราชสีมา กอนการศึกษาคนควาพบวา เจาหนาที่พัสดุประจําฝายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
คอนขางนอย การปฏิบัติหนาที่สวนใหญเปนการอํานวยความสะดวกในการเบิก-จายพัสดุ จากพัสดุกลางของโรงเรียนการ
จัดทําหลักฐานตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยารัตน กิยะแพทย (2548) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบงานพัสดุโรงเรียนบานโสกเตย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปญหาการปฏิบัติงานดานการควบคุมพัสดุไม
เปนไปตามหลักการจัดเก็บ มีการนําพัสดุไปใชกอนการเขียนใบเบิก การลงบัญชีไมเปนปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปทําหนาที่ไมสมบูรณ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ทองเหลือ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนไตรคาม อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย พบวา ระบบงานพัสดุกอนการดําเนินการพัฒนา
ดานการควบคุมการลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตอง ไมเปนไปตามลําดับขั้นตอนและไมเปนปจจุบัน การเบิกจาย
พัสดุไมมีการวางแผนกําหนดเวลาเบิกจายที่ชัดเจน การบํารุงรักษาพัสดุขาดการควบคุม ดูแลและจัดเก็บใหเปนระเบียบ
การตรวจสอบพัสดุขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรัตน กะตะศิลา (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ระบบงานพัสดุของโรงเรียนบานสัมฤทธิ์
กอนการดําเนินการดานการควบคุมพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตองตามระเบียบ ไมเปนไปตามละดับ
ขั้นตอน ไมมีลําดับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดความตอเนื่อง ทําใหไมเปนปจจุบันการเบิก-จายพัสดุ ไมมีการ
วางแผนกําหนดเวลาเบิกจายที่ชัดเจน ลําดับขั้นตอน วิธีการไมชัดเจนใชเวลานานขาดการประชาสัมพันธใหผูรับบริการ
ทราบ การบํารุงรักษาพัสดุ ขาดการควบคุมดูแลและจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู เปนระเบียบเรียบรอย งายตอการเบิกจายและการตรวจสอบ คนหา และสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพร วันหลัง (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุ
โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา กอนดําเนินการพัฒนาระบบงาน
พัสดุโรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ ระบบการจัดซื้อจัดจางลาชา การเบิกจายวัสดุไมสะดวกไมทันตอความตองการใชงาน
การจัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑไมเรียบรอย และไมเปนปจจุบัน ไมไดดําเนินการจําหนายพัสดุที่สิ้นสภาพการ
ใชงาน
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3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวาควรมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุใหสอดคลองกับแนวการปฏิบัติงานพัสดุ ควร
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณรายจายประจําปไวลวงหนาทุกป ควรมีการวางแผนและกําหนด
แนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุที่ชัดเจนเพื่อทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุไดครบถวนถูกตอง ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สถานศึกษาควรมีหองจัดเก็บพัสดุที่เปนสัดสวนเปนการเฉพาะ และควรจัดทําคูมือการจําหนาย
พัสดุเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัด จึงควรทําทะเบียนคุมลักษณะของครุภัณฑแตละรายการเพื่อสะดวกในการจัดหา
อี ก ทั้ ง ควรสํ า รวจความต อ งการในการใช พั ส ดุ ทุ ก ครั้ ง ก อ นดํ า เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ทั้ ง นี้ เ มื่ อ สถานศึ ก ษาได รั บ ทราบ
งบประมาณที่ แน นอนแลว ผู บริห ารควรมี การประชุม ผูที่ มีสว นเกี่ย วข อง เพื่อ ทํา การวางแผน วิ เคราะห สภาพของ
สถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป รวมถึงการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจาง ชวยใหการจัดซื้อ จัดจาง
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาที่แนนอนลดปญหาการจัดซื้อ จัดจางที่ลาชา ไมทันใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร
โสภา(2550, หนา 53) ที่ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การจัดหาพัสดุควรจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณจายลวงหนาทุก
ป และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรจัดทําคูมือ แบบฟอรมการจัดซื้อ จัดจาง และเอกสารที่เกี่ยวของให
โรงเรียนปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่งานพัสดุ ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎ ขอบังคับ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเปนประจําทุกป ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาที่
พัสดุ เปนครูผูสอนไมมีความรูดานพัสดุโดยตรง จึงทําใหการบริหารงานพัสดุไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และสอดคลอง
กับงานวิจัยของชูชาติ คาดสนิท (2552,หนา 69) ไดศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนางานพัสดุโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการควบคุมพัสดุควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุให
เปนปจจุบันอยูเสมอ ควรกําหนดขั้นตอนการเบิก-จาย โดยพิมพเอกสารพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเพราะขนตอนการ
เบิกจายจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเบิก ในการเบิกพัสดุที่ตองใหทันเวลาที่ตองการใช และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิชชนาภา เมธวัน (2550, หนา 62) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1พบวา ดานการบํารุงรักษาพัสดุของสถานศึกษา ควรตั้งงบประมาณซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุใหเพียงพอเพื่อใหใชการไดตลอดอายุการใชงาน และควรมีการฝกอบรมการซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ
เบื้องตนใหกับเจาหนาที่เพื่อใหการใชงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารงานพั ส ดุ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบขอเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นผู วิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2
1.1 ควรสงเสริมใหสถานศึกษา สรางเครือขายในการนําระบบขอมูลสารสนเทศดานพัสดุ มาใชใน
การบริหารงานพัสดุ
1.2 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุใหกับสถานศึกษา
1.3 ควรมีการจัดฝกอบรม ใหกับผูปฏิบัติงานพัสดุ โดยใหมีการฝกปฏิบัติจริง พรอมทั้งติดตาม
ประเมินผลการอบรม
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งานพัสดุ
อยางจริงจัง
สถานศึกษา

2. ผูบริหารสถานศึกษา
2.1 ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารและพัฒนางานดานพัสดุโดยเฉพาะ
2.2 ควรสรางเครือขายสถานศึกษา พรอมทั้งกําหนดนโยบายในการนําขอมูลสารสนเทศมาใชกับ
2.3 มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานพัสดุในทุกขั้นตอน
3. เจาหนาที่พัสดุ
3.1 ควรจั ดทํ า ปฏิ ทิ น การปฏิบั ติ ง านของตนเองให ส อดคลอ งกั บ ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านของ

3.2 ควรจัดทําเอกสารพัสดุใหเปนปจจุบัน
3.3 ควรนําขอมูลสารสนเทศและใชเทคโนโลยีมาชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยแนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอื่น ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต2
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The study of Ability to Solve Scientific Problems using Techniques STAD
(Student Team Achievement Division) Topic of Force and Motion
of Grade 7 Students.
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บทคัดยอ
การปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดย
ใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดําเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นวางแผน (Plan)
เปนการเตรียมออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในรายวิชา
วิทยาศาสตรโดยมีแผนการจัดการเรียนรู 2 แผน เวลา 6 ชั่วโมง ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action) เปนการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ขั้นการสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (Observe) เปนการประเมินความสามารถในการแกไขปญหาทาง
วิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู และขั้นการสะทอนผล (Reflection) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรียนหล มสักวิ ทยาคม ที่กํ าลังศึ กษาอยู ในภาคเรีย นที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํา นวน 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD แบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร และแบบบันทึก
อนุทินสะทอนความคิดที่เกิดจากตัวผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติพื้นฐาน และวิเคราะหขอมูลแบบขอสรุปเปนการ
สรางขอสรุปของขอมูลจากผลคะแนนที่ไดของนักเรียนแตละคนตามประเด็นการประเมิน
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการแกไขปญหาจาก
สถานการณทางวิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 จากจํานวน
นักเรียน 50 คน ที่สามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได
2. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค STAD มีพฤติกรรมที่สามารถแกไขปญหาทาง
วิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพดีมากจํานวน 40 คน และอยูในระดับดีจํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนนักเรียน 50 คน ที่สามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD/ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร
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Abstract
The operating in the classroom aims to develop the ability of resolve scientific issues by
subject motion and effort STAD, the student's high school years, as follows: step action 1 research
plan (the Plan) is to prepare the design plan for the learning activity using techniques STAD story
forces and motion in detail science with plans to manage learning plan 6-hour time step 2
compliance plan (Action) plan a learning management to resolve the problem by using scientific
techniques, STAD, Reno. The movement and strong steps observing results from compliance plan
(Observe) is evaluated the ability to resolve scientific issues in learning process and reflection effect
(Reflection), samples used in research include high school students 1 school of Lomsakwittayakom
school studying in semester 2 academic years, the number of people 50 2560 tool used in this
research contains. The management plan, learn technique STAD temple-style ability to solve
scientific problems. Model, the observed behavior, the ability to resolve scientific issues and notes in
his diary: the idea was born from the students. Data analysis, statistics and data analysis with the
basic form a conclusion as to create a summary of data from the result of each student according to
the evaluation issues.
The research found that
1. Students who study strength and mobility using STAD techniques have the ability to solve
problems from a scientific situation during learning activities. The average score is 80% of the 50
students who can solve a scientific problem.
2. Students who study strength and mobility using STAD techniques have behavior that can
resolve scientific problems during learning activities. There were 40 students and 10 good students,
80% of the 50 students who could solve the problem.
Keyword : Management of learning using STAD techniques./ Ability to solve scientific problems.
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหนักเรียนเปนผู
ที่มีความรอบรูในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (scientific and technological literacy) กลาวคือ เปนผูที่มีความรู
ความเขาใจแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสามารถประยุกตใชความรูความเขาใจนั้นแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน คิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณในการตัดสินใจในประเด็น ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและมีปฏิสัมพันธตอประเด็น ที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและสังคมไดอยางเหมาะสม (National Research Council, 1995) ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติ
สําคัญที่จําเปนตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนทุกคนในโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (knowledge based society)
แตในปจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรของครูสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรูแบบทองจํา
ขาดความเขาใจจนทําใหนักเรียนไมสนใจเรียนและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรตกต่ํา สภาพ
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปจจุบัน ครูพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่มีผลรบกวนตอการเรียน มีความเอาใจใสใน
การเรียนนอย ไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย ไมถามคําถามหรือเมื่อถามแลวก็ไมสนใจฟงคําตอบ มีการแสดงความคิดเห็น
นอย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมนอยและบางครั้งก็หนีเรียนซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนปญหารบกวนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนรวมถึงสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั่นก็คือ ในดานตัวผูเรียนทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจ
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เนื้อหาของบทเรียนที่ครูอธิบายไดชัดเจน ติดตามบทเรียนไมทันเกิดความเบื่อหนายในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา และยังเกิดปญหาตามมาอีกประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ทุกคนจึงจํา
เปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น และสามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551:1) กระบวนการ
เรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญที่ชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม
หรือการเลือกประสบการณตางๆ ที่ดีใหกับนักเรียนเนนใหผูเรียนไดฝกคิดและแกปญหาดวยตนเอง หรือใหนักเรียนได
เสาะแสวงหา คนหา และสรุปสรางองคความรูดวยตนเองก็จะสามารถพัฒนาสติปญญาและความคิดของนักเรียนไดเปน
อยางดี (พรทิพย อุดร. 2550: 1) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม คนที่เรียนเกง
ชวยคนที่ออนกวา สมาชิกภายในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น แตตองรวมรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของแตละกลุม การเรียนรูแบบรวมมือ
สามารถนํ ามาใช กับ การเรี ยนทุก วิ ชา และทุ กระดั บ ชั้น เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพผลการเรี ยนรูที่ มุง พั ฒนาในดา นการ
แกปญหา (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2545: 51) ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams
Achievement Division) ซึ่งมีการจัดกลุมนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรียนที่
เรียนเกง – ปานกลาง – ออน โดยครูสอนเนื้อหาบทเรียนใหมใหกับนักเรียนและใหนักเรียนชวยกันศึกษาและทํากิจกรรม
ที่ไดรับมอบหมายรวมกันจนสําเร็จมีการทดสอบรายบุคคลเพื่อดูความกาวหนาของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนี้ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม มีปฏิสัมพันธกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรไดเต็มศักยภาพอีกดวย
จากปญหาดังกลาวและการสังเกตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาคุณภาพการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย นักเรียนยังไมเขาใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ไดดีเทาที่ควร เชน
นักเรียนไมสามารถคํานวณหาแรง ระยะทางการเคลื่อนที่ และการกระจัด ซึ่งเปนสิ่งที่อยูใกลตัวในชีวิตประจําวัน ผูวิจัย
จึงไดจัดทํางานวิจัย เรื่อง การสงเสริมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใช
เทคนิค STAD มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ซึ่งสามารถนําความรูไปใช
ประโยชน เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบและสามารถนําไปสูการศึกษาตอในระดับสูงได
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตของงานวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
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ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิค STAD

ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค
STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบ Classroom Action
Research ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
(สุวิมล วองวานิช,2555) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความสามารถการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ฉบับเดียว ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรและอนุทินสะทอนความคิด
ของนักเรียน เพื่อนํามาเปนหลักฐานในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. ขั้นวางแผนการปฏิบัติ โดยศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง แรง ปริมาณสเกลารและ
ปริมาณเวกเตอร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสํารวจความรูเดิมของนักเรียนซึ่งผลที่ไดนํามาพิจารณา
ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาในแตละเรื่อง
2. ขั้นการปฏิบัติ นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ที่สรางขึ้นไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
3. ขั้นสังเกต ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนที่มีตอการทํา
กิจกรรมและการตอบคําถามในชั้นเรียนแลวบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. ขั้นสะทอนผล นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตรวมถึงอนุทินของนักเรียนมาทําการวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใ นครั้งตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยวงจรการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้ นเรี ยนทั้งหมด 2 วงจรตามแผนการจัด การเรี ยนรู รวมกัน ทั้งหมด 2 แผน ประกอบดว ยแนวคิ ดหลั กดั งนี้ แรง
ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร และปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบไปดวยเรื่อง แรง ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร และปริมาณการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจํานวน 2 แผน เวลา 6 ชั่วโมง พบวา การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิค STAD เรื่อง แรง ปริมาณสเกลลารและปริมาณเวกเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย เทากับ
4.72 ซึ่งมีความสอดคลองระดับมากที่สุด แผนจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ พบวา การวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67 ซึ่งมีความสอดคลองระดับมากที่สุด
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวัดความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวน 1 ชุด เปนแบบวัดการคิดแกไขปญหาแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน ซึ่งในแบบ
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วัดทักษะจะมีเนื้อหาที่มุงเนนใหผูเรียนตอบคําถามแบบใหเหตุผลในเรื่องของการแกไขปญหาจากสถานการณที่กําหนดให
มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบสังเกตอยางไมเปนทางการเปนการ
สังเกตที่มีจุดหมายตามวัตถุประสงคที่เรากําหนดไวลวงหนา การสังเกตจะประกอบไปดวยบุคคลสองฝาย คือ ผูสอนและ
ผูสังเกตรวมโดยจะสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและทําการจดบันทึกใหไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ
เชน พฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถแกปญหาการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ไดเองโดยที่ผูสอนไมตองบอก มีคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 ผูวิจัยจะสังเกตนักเรียนเปนรายบุคคล โดย
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 2 จํานวน 50 คน ในระหวางการจัดการเรียนรู
2.3 แบบบันทึกอนุทิน เปนการสะทอนความคิดที่เกิดจากตัวผูเรียนเองที่รับรูขอมูลและโจทยปญหาจาก
ผูสอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แลวจึงนําสถานการณนั้นมาคิด วิเคราะหใครครวญตามความคิด
ความเขาใจของตนเอง กอนที่จะบอกตอผูอื่นโดยผานทั้งทางการพูดและการเขียน มีการสะทอนที่เปนเหตุเปนผล เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยขอมูลที่ไดระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกับกลุมที่ศึกษา ตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประกอบดวย 4 ขั้นตอนไดแก ขั้นวางแผน
การปฏิ บั ติ (Plan) ขั้ นปฏิ บั ติ (Act) ขั้ น สั ง เกต (Observe) และขั้ น สะท อ นผล (Reflect) เก็ บ ขอ มู ล โดยใช แ บบวั ด
ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร แบบบันทึกอนุทินสะทอนความคิดของนักเรียนและแบบสังเกต
พฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นแลวนําจุดดอยหรือสิ่งที่ขาดหายไปในการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงในการจัดการเรียนรูในครั้ง
ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาจากการใชแบบวัด
ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จะทําการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมโดย
คํานวณหาคาสถิติ โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้งการเขียนบันทึกอนุทินสะทอนความคิดของนักเรียน วิเคราะหการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีสิ่งไหนที่ขาดหายไปบาง มี
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไรจากนั้นบันทึกขอมูลที่ไวอยางละเอียด เมื่อทําการสอนครบ 2 แผนการ
จัดการเรียนรู นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและสรางขอสรุปที่เปนแนวทาปฏิบัติที่ดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนแตละระดับของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
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สถานการณ
ที่
1
2
3
4
5

4 (คะแนน)
0
3
7
2
0

จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบ
3 (คะแนน) 2 (คะแนน) 1 (คะแนน)
33
2
13
43
1
1
6
5
22
20
10
12
1
27
5

0 (คะแนน)
2
2
10
6
17

จํานวน
นักเรียน
50 (คน)
50 (คน)
50 (คน)
50 (คน)
50 (คน)

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายสถานการณของแบบวัดความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร
ระหวางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 50 คน ไดดังนี้
สถานการณที่ 1 ไมมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 4 คะแนน มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 3 คะแนน จํานวน 33 คน โดยตอบ
ไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุเกี่ยวกับการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่
ตอบได 2 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่
จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 1 คะแนน จํานวน 13 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลัก
ตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได และมีกลุม
ตัวอยางที่ตอบได 0 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่อง
แรงและการเคลือ่ นที่ได ยกตัวอยางสถานการณที่ 1 เชน
คําถาม : นพไดออกแรงกระทําตอวัตถุไมวาจะเปนการผลักหรือการดึงสงผลใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
คําตอบ : เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่เราตองการดวยการผลักหรือการดึงดวยแรงของเราเปลี่ยนจากจุดเดิมของวัตถุไป
ยังจุดที่เราตองการและการผลักหรือการดึงถาวัตถุมีน้ําหนักมากก็ตองออกแรงมากยิ่งขึ้นเราสามารถหา
คาแรงนิวตันของเราไดดวย
สถานการณที่ 2 มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 4 คะแนน จํานวน 3 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 3
คะแนน จํา นวน 43 คน โดยตอบได ตามแนวคิ ดหลั กและอธิบ ายเหตุ ผลประกอบถึ งสาเหตุที่ จะต องรูใ นเรื่ องนั้น ๆ
เกี่ยวกับการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 2 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบนอกเหนือจาก
ประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบ
ได 1 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่
จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได และมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 0 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบไมตรงตาม
แนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได ยกตัวอยางสถานการณที่ 2 เชน
คําถาม : ถาระพีตองการใหลูกบอลเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือระพีจะตองทําอยางไร เพราะเหตุใด
คําตอบ : ระพีจะตองออกแรงแตะลูกบอลไปทางทิศเหนือ เพราะ การที่เราจะใหวัตถุไปในทิศทางใด เราตองออก
แรงกระทําตอวัตถุไปในทิศทางนั้นๆ
สถานการณที่ 3 มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 4 คะแนน จํานวน 7 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 3
คะแนน จํานวน 6 คน โดยตอบไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องนั้นๆ เกี่ยวกับ
การเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 2 คะแนน จํานวน 5 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็น
คําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 1
คะแนน จํานวน 22 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่
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จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได และมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 0 คะแนน จํานวน 10 คน โดยตอบไมตรงตาม
แนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได ยกตัวอยางสถานการณที่ 3 เชน
คําถาม : เมื่อรถคันหนึ่งมีการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของรถคันนั้นสามารถบงบอกถึงอัตราเร็วและความเร็วได
อยางไร
คําตอบ : เมื่อรถมีการเคลื่อนที่จะสามารถบอกอัตราเร็วไดโดยนําระยะทางที่รถเคลื่อนที่มาหารดวยเวลาที่รถ
เคลื่อนที่ และบอกความเร็วไดโดยนําระยะทางการกระจัดที่รถเคลื่อนที่มาหารเวลาที่รถเคลื่อนที่
สถานการณที่ 4 มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 4 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 3
คะแนน จํา นวน 20 คน โดยตอบได ตามแนวคิ ดหลั กและอธิบ ายเหตุ ผลประกอบถึ งสาเหตุที่ จะต องรูใ นเรื่ องนั้น ๆ
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นเรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ ไ ด มี ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบได 2 คะแนน จํ า นวน 10 คน โดยตอบ
นอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุม
ตัวอยางที่ตอบได 1 คะแนน จํานวน 12 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได และมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 0 คะแนน จํานวน 6 คน โดย
ตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได ยกตัวอยางสถานการณ
ที่ 4 เชน
คําถาม : เมื่อกําปนดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วที่ตางกัน ระยะหางบนแถบกระดาษจะตางกันหรือไมอยางไร
คําตอบ : เมื่อกําปนดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วที่ตางกัน ระยะหางบนแถบกระดาษจะตางกัน เพราะเมื่อกําปน
ดึงแถบกระดาษด วยอัตราเร็วที่ไ มคงที่ร ะยะหางบนแถบกระดาษก็จะไมเ ทากันแตถากําป นดึงแถบ
กระดาษดวยอัตราเร็วคงที่ระยะหางบนแถบกระดาษก็จะเทากัน
สถานการณที่ 5 ไมมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 4 คะแนน มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 3 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบได
ตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องนั้นๆ เกี่ยวกับการเรียนเรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 2 คะแนน จํานวน 27 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบาย
เหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได มีกลุมตัวอยางที่ตอบได 1 คะแนน จํานวน 5 คน โดย
ตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุที่จะตองรูในเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ได และมีกลุมตัวอยางที่ตอบได 0 คะแนน จํานวน 17 คน โดยตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึง
เหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได ยกตัวอยางสถานการณที่ 5 เชน
คําถาม : เมื่อวาวาเดินทางจากจุด A ไปจุด B ระยะตามเสนรอบรูปกับระยะในแนวเสนตรงเทากันหรือไม อยางไร
คําตอบ : ไมเพราะ ถาเราเดินไปตามเสนรอบรูปจะเรียกวา ระยะทาง ถาเราเดินไปตามเสนตรงจะเรียกวาการ
กระจัด การกระจัดจะใกลกวาเสนทางปกติ
2. ผลการบันทึกอนุทินสะทอนความคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.1 นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนที่มากขึ้นเมื่อมีการจัดการเรียนสอนที่
แปลกใหมไปจากเดิมไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดแกไขปญหาจากสถานการณตางๆ รวมกับเพื่อนๆ ทําใหสามารถจํา
เนื้อหาเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน
คนที่ 1 : ไดเรียนรูกิจกรรมใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียนไดทําการทดลองดวยตนเองและไดชวย
เพื่อนๆแกไขปญหาตางๆ
คนที่ 2 : ไดเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และไดฝกการคํานวณเรื่องความเร็วและอัตราเร็วทําให
เขาใจเนื้อหาการคํานวณไดดี
คนที่ 3 : ไดฝกการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียนทําใหมีประสบการณเพิ่มมากขึ้นและไดเรียนรู
เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่วามีหลักการอยางไร
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2.2 นักเรียนสวนมากพบปญหาและอุปสรรคดานเนื้อหาในเรื่องของการคํานวณหาความเร็วเนื่องจากมีการ
คํานวณหาระยะทางการกระจัดซึ่งเปนการคํานวณคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานนักเรียนยังไมไดเรียนเรื่องการยายขางของ
ตัวเลขจึงยังไมคอยเขาใจในเรื่องนี้ ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน
คนที่ 1 : ยังไมเขาใจเรื่องการคํานวณหาความเร็วเพราะยังไมเขาใจเรื่องการคํานวณ
คนที่ 2 : ไดเรียนรูเรื่องการคํานวณมากขึ้นแตยังไมสามารถนําไปใชโดยไมมีตัวอยางได
คนที่ 3 : ไดฝกการการคํานวณการหาอัตราเร็วและความเร็วทําใหเขาใจในเรื่องของคณิตศาสตรเพิ่ม
มากขึ้น
2.3 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประวันไดโดยเมื่อมีการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สามารถนําความรูที่ไดรับไมวาจะเปนการคิดคํานวณการตอบโจทยปญหาสถานการณตางๆ ที่เคยไดเรียนไปปรับใชใน
การเรียนเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ตอไป ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน
คนที่ 1 : นําไปใชในดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพราะครูมีการสอนวิธีการคํานวณตามหลักของ
คณิตศาสตรใหลวงหนาแลว
คนที่ 2 : สามารถนําไปใชเวลาเจอขอสอบที่ตองมีการคิดแกปญหาทําใหเราคิดแกปญหาไดอยางเปน
ระบบ
คนที่ 3 : นําไปใชในเรื่องของการออกแรงกระทําตอวัตถุเมื่อเราไดยกของหรือเก็บของชวยแมเราจะได
ฝกคิดคํานวณไปดวย
2.4 นักเรียนอยากใหครูผูสอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุมเนื่องจาก
นักเรียนบางคนไมไดทํากิจกรรมกับกลุม เพื่อนตนเองจึงทําใหไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาที่ควรและปรับปรุงในเรื่อง
ของเวลาในการสอนอาจจะมีการสอนที่เกินเวลาไปบาง ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน
คนที่ 1 : อยากใหครูอนุญาตใหนักเรียนเลือกกลุมการทํางานดวยตนเองเพราะเวลาทํางานกับที่ไมคอย
สนิทเราไมคอยกลาที่จะเสนอความคิดเห็น
คนที่ 2 : อยากใหครูสอนแบบจัดกิจกรรมแบบนี้แตปลอยตามเวลาเรียนใหเร็วมากกวานี้
คนที่ 3 : อยากใหครูอธิบายขั้นตอนการคํานวณอยางละเอียดแบบตัวตอตัวจะไดเขามากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้
1. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการแกไขปญหาจาก
สถานการณทางวิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 จากจํานวน
นักเรียน 50 คน ที่สามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได
2. นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค STAD มีพฤติกรรมที่สามารถแกไขปญหาทาง
วิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพดีมากจํานวน 40 คน และอยูในระดับดีจํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนนักเรียน 50 คน ที่สามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได
3. ผลการบันทึกอนุทินสะทอนความคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่มากขึ้นเมื่อมีการจัดการเรียนสอนที่
แปลกใหมไปจากเดิมไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดแกไขปญหาจากสถานการณตางๆ รวมกับเพื่อนๆ ทําใหสามารถจํา
เนื้อหาเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสวนมากพบปญหาและอุปสรรคดานเนื้อหาในเรื่องของการคํานวณหาความเร็ว
เนื่องจากมีการคํานวณหาระยะทางการกระจัดซึ่งเปนการคํานวณคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานนักเรียนยังไมไดเรียนเรื่องการ
ยายขางของตัวเลขจึงยังไมคอยเขาใจในเรื่องนี้ มีนักเรียนสวนใหญที่สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประ
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วันไดโดยเมื่อมีการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถนําความรูที่ไดรับไมวาจะเปนการคิดคํานวณการตอบโจทยปญหา
สถานการณตางๆ ที่เคยไดเรียนไปปรับใชในการเรียนเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ตอไป และนักเรียนอยากให
ครูผูสอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุมเนื่องจากนักเรียนบางคนไมไดทํากิจกรรมกับ
กลุมเพื่อนตนเองจึงทําใหไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาที่ควรและปรับปรุงในเรื่องของเวลาในการสอนอาจจะมีการ
สอนที่เกินเวลาไปบาง
อภิปรายผลการวิจัย
นักเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชเทคนิค STAD มีความความสามารถในการแกไขปญหาทาง
วิทยาศาสตรอยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอนตั้งแตการศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับขั้นตอนทําใหผูเรียนไดเกิดการลําดับความคิด สงผลใหเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาโดยในการจัดกิจกรรมนักเรียนภายในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดและทบทวนบทเรียนที่เรียนจบแลว ครูจะให
นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงคะแนนของแตละกลุม ที่
เรียกวา กลุมสัมฤทธิ์ (Achievement Division) คิดคํานวณดวยตนเอง และนักเรียนไดฝกการเชื่อมโยงความรูที่ไดจาก
การทดลองไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนที่กําลังเรียน กอใหเกิดความรูและความ
เขาใจที่ลึกซึ้งและยาวนานรวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพู
สัจจวาณิชย (2553) ที่ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.50/83.95 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด นักเรียนที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกมล ชอสลิด (2555) ที่ไดศึกษาผลการสอนแบบใชปญหาเปนฐานที่
มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง
เรี ย นด ว ยการสอนแบบใช ป ญ หาเป น ฐานกั บ การสอนแบบปกติแ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนดวยการสอนแบบใชปญหาเปนฐานกับการสอน
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยการสอน
แบบใชปญหาเปนฐานกับหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
นักเรียนที่เรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีความสามรถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนวิธีที่ครูใชจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแกไขปญหาสูง เชื่อมโยงความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปน
ผูเลือกวิธีการคนหาคําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากนั้นลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณา
การความรูและทักษะในการแกไขปญหา สรุปขอคนพบ สรางความรูใหม แลกเปลี่ยนความรูและสามารถนําไปใชในชีวิต
จริงได
ขอเสนอแนะ
ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน
การทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD กับตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร
2. ในการวัดความสามรถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรควรมีการวัดหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลที่
ชัดเจน ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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The Encourangement of Problem Solving Abilities about Force and Motion for Grade 7th
Students by Using STEM Education.
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 3 แผน
2) แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 3) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 4) แบบบันทึกอนุทิน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที และวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา 1.นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูต ามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อทําการพิจารณาเปนรายดานนั้นนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงขึ้นในทุกๆดาน
ซึ่งดานการคนหาปญหามีความสามารถสูงที่สุด
คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดแกปญหา / สะเต็มศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to encourage of the Problem Solving Abilities about
force and motion using STEM Education for 7th Grade students by using engineering design process to
solve the problem of science. The sample was the 7 Grade students at Suankularbwittayalai
Phetchabun school consisted of 30. The second semester of academic year 2017 by simple random
sampling. The instruments in this research were 1) lesson plans. 2) The ability to solve scientific
problems. 3) Semi-structured. Interview 4) Recording Diary. The data analysis were mean, standard
deviation and t-test dependent. Data were analyzed by qualitative method.
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The result found that; 1) Talented students of Problem Solving Abilities about force and
motion. by using engineering design process. The students of Problem Solving Abilities. Post-test was
higher the pre-test at .01 level of significance. 2) Talented students of Problem Solving Abilities.
found that the Problem Solving Abilities Each side. It was found that students Problem Solving
Abilities. After by Using STEM Education By Using Engineering process. The students of Problem
Solving Abilities. At .01 level of significance. When considering each aspect, When considering each
aspect. It is found that the finding way of the students solving abilities is maximum.
Keywords: Problem Solving Abilities / STEM Education
ความเปนมาและความสําคัญ
ความสามารถในการคิดมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในปจจุบัน และยังเปนอีกจุดหมายหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน เพื่อที่จะนําไปสูการ
สรางองคความรู เพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการคิดมีความจําเปน
สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุตามจุดประสงคจนประสบความสําเร็จ (ศศิธร
พงษโภคา, 2558) โดยประโยชนของการคิดและแกปญหาเปนนั้นจะชวยพัฒนาชีวิตและการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา (ศศิธร พงษโภคา, 2558)
การคิดแกปญหานั้นเปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสําคัญตอผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรางองค
ความรูที่ผานการคิดแกไขปญหา รวมทั้งการสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังคํากลาว
ของ ทอแรนซ ที่กลาววา “ความคิดสรางสรรคจึงเปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นเอง เรียกกระบวนการ
ลักษณะนี้วา กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ” (สุวิตรา บุญแจง , 2559) ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สงเสริมและพัฒนาการคิด โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อฝกการคิด
แกปญหาใหกับผูเรียน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน โดยใชการระดมสมอง ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันและอนาคตได (วัชรา เลาเรียนดี, 2555) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังที่
กลาวมา มีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education) ที่มุงแกไขปญหาที่พบ
เห็นในชีวิตจริง เพื่อเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต และความคิดสรางสรรค (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2557) โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเปนฐานในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพื่อแกปญหา ซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากผูสอนไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ จากวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยรูจักการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
(กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ , 2557)
จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบันของโรงเรียน ผูเรียนไมคอยไดพัฒนาการ
ดานทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดแกปญหา เนื่องจากผูเรียนยังขาดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกคิด
วิเคราะห และการคิดแกไขปญหาดวยตนเองเปน ทําใหผูวิจัยสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STEM เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ เพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อที่จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่
หลากหลายผานกิจกรรม การออกแบบ สรางสรรคสิ่งใหมๆขึ้นมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะการคิดแกปญหา
มากขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิท ยาศาสตร เรื่อ งแรงและการเคลื่อ นที่ ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แบงเปนหัวขอยอยดังนี้
3.3.1. ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร
3.3.2. ระยะทาง การกระจัด
3.3.3. ความเร็ว อัตราเร็ว
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
- การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวแปรตาม
- ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ดานระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 – เมษายน พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม
วิธศึีดกําษา
เนิน(STEM
การวิจัย education) โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการคิ ด แก ป ญ หาทาง
วิทยาศาสตร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) เพื่อตอบจุดประสงคการ
วิจัย กอนดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ในการสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 จึงดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือ Classroom Action Research (ACR) ซึ่งเปนการศึกษา
คนควาเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอนหรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนใหบรรลุผลตามที่
ตองการ ไดดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใชวงจร PAOR 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน (Plan)
ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ (Observe) และขั้นสะทอนผลการปฎิบัติ (Reflect)

ภาพที่ 1 การดําเนินการวิจัยตามวงจร PAOR 3 รอบ
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 77 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ
ที่เรียนเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 30 คน เปนนักเรียนชาย 11 คน และเปนนักเรียนหญิง 19 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 3) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และ 4) แบบบันทึกอนุทิน
ซึ่งรายละเอียดของการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือเปนดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมีทั้งหมดจํานวน 3 แผน เวลาที่ใชในการทําแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด
12 ชั่วโมง
2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา สรางขึ้นโดยกําหนดขอบเขตของคําถามจากปญหาตางๆที่
เกี่ยวของกับการคิดแกปญหา ลักษณะของแบบวัดเปนแบบเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ จะทําการทดสอบกอนและหลังการ
จัด การเรี ยนการสอนของแต ล ะแผนเรี ย บร อยแล ว มี ค วามสอดคลอ งกั บ ค า ความตรงตามเนื้ อ หา อยู ที่ ร ะดั บ 1.0
ซึ่งสามารถนําไปใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาได
2.3 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ลักษณะคําถามที่ผูวิจัยไดตั้งไว ซึ่งจะเปนประเด็นหลักที่สามารถวัดทักษะการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียน ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยจะมีขอคําถาม ดังตอไปนี้ 1) เมื่อนักเรียนได
ยินคําวาความสามารถในการคิดแกปญ
 หานักเรียนนึกถึงอะไร 2) นักเรียนคิดวาสามารถคิดแกปญหาดวยตนเองไดหรือไม
อยางไร 3) บอกสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไดในชีวิตประจําวันและคิดวาเคลื่อนที่ไดอยางไร 4) นักเรียนคิดวาถาตองสราง
สิ่งประดิษฐขึ้นมาสักชิ้นเพื่อแกไขปญหา จะสามารถสรางไดหรือไม โดยจะทําการสัมภาษณนอกเวลาเรียน หลังจากที่ทํา
การจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 3 แผน ซึ่งจะทําการสุมอยางงาย จํานวน 5 คน ระยะเวลาในการสัมภาษณคนละ
10 นาที โดยประมาณ
2.4 แบบบันทึกอนุทิน สําหรับนักเรียนเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรู
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแตละครั้งวานักเรียนไดรับความรูอะไรบางจากการจัดการเรียนรูในครั้งนั้น และเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองตอกิจกรรมการจัด การเรียนรูของผูวิจัย เพื่อจะไดนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําการทดสอบกอนเรียน ซึ่งจะทําการวัดกอนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 แผน โดยใหผูเรียนทําแบบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 5 ขอ แบบเขียนตอบตอบ ระยะเวลา 30 นาที
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบ STEM Education เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
จํานวน 3 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง ไดแก
แผนที่ 1 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
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แผนที่ 2 ระยะทาง การกระจัด
แผนที่ 3 ความเร็ว อัตราเร็ว
3. ระหวางดําเนินการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ STEM Education ผูสอนจะทําการสังเกตและประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูหรือเกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. ทําการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ดวยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลที่ไดจากการสุมอยางงาย แลวทําการ
จดบันทึกและบันทึกเทป เกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. ทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะทําการวัดหลังจากการจัดการเรียนการสอนแตละแผนเสร็จเรียบรอย โดยให
ผูเรียนทําโดยใหผูเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 5 ขอ แบบเขียน
ตอบ ระยะเวลา 30 นาที รวมทั้งหมด 5 ขอ
6. แจกแบบบันทึกอนุทินใหนักเรียนทําหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหา ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เสร็จสิ้นแลวของแตละแผน ทั้ง 3 แผน
7. นํ า ข อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด จ ากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบการแก ป ญ หา ตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา
(STEM Education) มาทําการวิเคราะหขอมูล แลวหาคาความถี่และคารอยละโดยเฉลี่ย
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดย
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู STEM Education สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งรายละเอียดของผลการ
วิเคราะหขอมูลสามารถนําเสนอไดตามลําดับดังตอไปนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้
1.1 การสรางสถานการณใหนักเรียนไดแกปญหา ทําใหเกิดกระบวนการคิดแกปญหาสงเสริมให
นักเรียนใชความรู เหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตรมาใหในการหาวิธีการแกไขปญหา ผนวกกับการใชคําถามเพื่อให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่หลายหลาย
การสรางสถานการณใหตัดสินใจ ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันจึงเกิดกระบวนการคิด
แกปญหา เพื่อที่จะแกไขปญหาที่เกิดใหได แตอยางไรก็ตามการที่จะแกปญหาไดสําเร็จนั้น นักเรียนจะตองทําการคิดคน
และสรางชิ้นงานขึ้นมาในการแสดงหลักฐานเชิงประจักษหรือการใหเหตุผลที่อางอิงหลักการทางวิทยาศาสตร เมื่อ
พิจารณาจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และแบบบันทึกอนุทิน จะพบลักษณะการสอนเชนนี้อยูในแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 2 และ 3 จากแผนการสอนที่ 1 พบวานักเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมากเมื่อปรับ
ใชกับแผนการสอนที่ 2 และ 3 ยังพบวานักเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง แสดงวาการ
สอนเชนนี้มีประสิทธิภาพ ดังภาพตัวอยางการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู
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ภาพที่ 1 การคนหาปญหาจากสถานการณเพื่อสงเสริม
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ภาพที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับปญหา
สูการออกแบบวิธีการแกปญหา

ภาพที่ 3 วางแผนและดําเนินการสรางชิ้นงานเพื่อแกปญหา

ภาพที่ 4 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ชิ้นงาน

1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษากอนและหลังเรียนเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษากอนและหลังเรียน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา
คะแนน
n คะแนนเต็ม
S.D.
t
sig
�
𝒙
การทดสอบกอนเรียน
30
40
31.05
6.37
5.026
.000
การทดสอบหลังเรียน
30
40
36.40
3.36
* P <.01
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่เรียนตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.37 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
36.40 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 3.36 คา t= 5.026 และ Sig.= 000 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เปนอยางไรเมือ่
เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
จากการวิเคราะหของมูลเพื่อสังเกตพัฒนาการทางดานทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ที่สงเสริมความสามารถในการคิดแตละดาน ไดแก 1.การคนหาความจริง 2. การคนหาปญหา 3. การคนหาความคิด
4. การคนหาคําตอบ 5. การคาหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ ที่จะนําเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียนในภาพรวม โดยทําการพิจารณาเปนรายดาน
การเปรียบเทียบผลกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการในคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกอนการจัดการ
เรียนรู ที่นักเรียนยังไมสามารถคิดแกปญหาไดอยางถูกตอง หลากหลาย และเปนลําดับขึ้นตอน ในทุกประเด็น แต
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ภายหลังการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวา
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกดาน เรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด
ดานการคนหาปญหามากที่สุด (รอยละ 78) รองลงมา การคนหาความจริง (รอยละ 68) การคนหาคําตอบ (รอยละ 64)
การคาหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ (รอยละ 58) และการคนหาความคิด (รอยละ 51) ตามลําดับ แสดงภาพที่ 5
การคนหาความจริง

การคนหาปญหา

การคนหาความคิด

การคนหาคําตอบ

64

68

ก อ นเรี ย น

51

49

58

59

63
46

58

78

การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ

หลั ง เรี ย น

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางจําแนกตามทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ง 5 ดาน
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งกอนเรียนและหลัง
เรี ย นแสดงให เห็ น ว านั ก เรี ย นมีค วามสามารถในการค นหาป ญหาสูง ที่ สุ ดคิ ด เป น รอ ยละ 78 เมื่ อ พิ จารณาและ
ตีความหมายของนักเรียนอยางละเอียดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนเปนรายดานนักเรียนมี
ความสามารถในการคิ ดแกปญ หาทางวิทยาศาสตรเ พิ่มขึ้นทุก ๆดาน เมื่อนํา อนุทินของนักเรียนมาประกอบ พบว า
นักเรียนชอบที่จะแสดงความคิดเห็น ไดเปนคนหาวิธีการและวางแผนการดําเนินการคนหาปญหา วิธีการแกปญหา
และไดลงมือปฏิบัติสรางชินงานดวยตัวเอง ยกตัวอยางอนุทินของนักเรียนบางคน เชน
“เรียนเรื่องนี้สนุกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกกับเพื่อนแตละกลุม เพราะวามีความคิดที่แตกตาง
กันจึงเกิดความสนุก และไดรูความคิดของเพื่อนดวย” (อนุทินของแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 นักเรียนเลขที่ 15)
“การไดล งมือ ทํา ด วยตัว เองทํา ให ส นุก อยากที่จ ะเรี ยนและเข าใจมากขึ้ น เพราะได เ ปน คนคน หาวิ ธีก าร
ออกแบบและสรางดวยตัวเอง ไมตองมานั่งฟงบรรยาย” (อนุทินของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 นักเรียนเลขที่ 3)
3. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาที่แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียน และความรูสึกของนักเรียนที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหากอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
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โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามจุดประสงคการ
วิจัยที่กําหนดไวโดย หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556) ที่
กลาววา STEM Education เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษที่ 21
เพราะสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดดี มีความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจเปนการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงทั้งดานความรูทักษะการคิด และ
ทักษะอื่นๆ มาใชในการแกปญหา การคนควา สราง มีความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมี
ความหมายและพัฒนาคิดคนสิ่งตางๆ ในโลกปจจุบัน การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้งการมีสวนรวมของผูเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กอนเรียนและหลังเรียนโดย
จําแนกตามทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร พบวา จากการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
จากการไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
วิจัยที่ไดกําหนดไวโดยนักเรียนมีความสามารถในการคนหาปญหาสูงสุดและมีความสามารถในการคนหาความคิดต่ําที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตยา พูนเรือง (2558) ที่กลาววาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีทักษะ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประกอบดวยความสามารถ 5 ดาน ไดแก 1.การคนหาความจริง 2. การคนหาปญหา 3. การคนหาความคิ ด
4. การคนหาคําตอบ และ 5.การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดวยวิธีการทางกระบวนการวิศวกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนในทุกดาน โดยคาเฉลี่ย
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งดานที่นักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้น
เปนลําดับที่ 1 คือ ดานการคนหาปญหา รองลงมาคือการคนหาความจริง การคนหาคําตอบ การคนหาคําตอบที่เปนที่
ยอมรับ การคนหาความคิด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมการเรีย นแบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ
เนื่องจากการบวนการสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาทีน่ ําไปสูการคนหาคําตอบ ซึ่ง
สอดคลองกับกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทําความเขาใจกับสถานการณ ในนี้ผูวิจัยไดใชสถานการณ
ที่นําไปสูการสังเกต เปนคําถามที่ใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อรับรู วิเคราะหสถานการณ และรวบรวมขอมูล
จากกรณีศึกษา สอดคลองกับขั้นตอน การคนหาความคิด ตามกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูเรียนจะตอง
ทําการคนหาความจริงโดยการสรางสถานการณเพื่อรวบรวมคําตอบที่เปนขอเท็จจริงใหไดมากที่สุด เพื่อการวิเคราะห
และแกปญหาในขั้นตอไป เปนการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดคลอง คือคิดหาปญหาใหไดปริมาณมาก ซึ่งสอดคลองนง
นุช เอกตระกูล (2558) กลาววาเปนวิธีที่ใหผูเรียนมีการฝกทักษะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงความรูที่ตนมีมาใชแกไขปญหาที่
ตัวเองกําลังประสบและเปนการกระตุนใหรูจักวิเคราะหปญหาได เปนไปตามจุดประสงคที่ผูสอนตั้งไว
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเกี่ยวของกับปญหา ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการออกแบบชิ้นงาน
เปนสถานการณที่ผูเรียนจะตองทําการเอาขอมูลตางๆมาใชในการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับขั้นตอนการคนหาความคิด
ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองทําการคนควา สืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลง
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ตางๆ เพื่อหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลายและนาสนใจ โดยการใชผูเรียนรวมกันระดมความคิด หรือขอสงสัยที่มุงให
ผูเรียนคนหาวิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด เพื่อฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิดหลากหลาย แปลกใหม ในขั้นนี้ถือ
เปนขั้นตอนที่สําคัญของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยพบวา การใหผูเรียนระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแกไข
ปญหานั้น มีประสิทธิภาพกวาการใหผูเรียนคิดเพียงคนเดียว อาจเนื่องมาจาก ประสบการณ แนวคิด วิธีการสืบคนมี
ความแตกตางกัน ทําใหไดแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ นงนุช เอกตระกูล (2558) ที่กลาววาเปนวิธีที่ใหผูเรียน
มีการฝกทักษะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงความรูที่ตนมีมาใชแกไขปญหาที่ตัวเองกําลังประสบและเปนการกระตุนใหรูจัก
วิเคราะหปญหาอยางละเอียดและรอบคอบผูเรียนก็สามารถพัฒนาได เปนไปตามจุดประสงคที่ผูสอนตั้งไว
ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการออกแบบวิธีการแกปญหาสูการคาดการณอยางมีเหตุผล จาก
ขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่แลว สอดคลองกับขั้นตอนของการคนหาปญหาตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ผูเรียนสามารถทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา จัดลําดับปญหา โดยผูเรียนสามารถจําแนกปญหาใหญ – ยอย
พร อ มทั้ ง เลื อ กป ญ หาที่ ต อ งทํ า การแก ไ ขเป น อั น ดั บ แรก จากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด เ ก็ บ รวบรวมไว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
นงนุช เอกตระกูล (2558) ที่กลาววา การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ STEM เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (SPS) การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เปนวิธีที่ใหนักเรียน
มีการฝกทักษะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงความรูที่ตนมี และเปนการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิด คิดไดหลากหลายรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณจากขั้นตอนที่แลวสูการออกแบบ วางแผน
ซึ่งสอดคลองกับขั้นตอนการคนหาความคิด ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองทําการ
วางแผนถึงการสรางชิ้นงานเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา โดยใหรูเรียนรวมกันระดมความคิด และรูปแบบของชิ้นงาน เพื่อ
ใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริง มีความหลากหลาย แปลกใหม และไม
เหมือนใคร ซึ่งผูเรียนจะทําการวางแผนการทํากิจกรรมตางๆคนหาคําตอบดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให
ไดรับประสบการณตรง ทําใหผูเรียนตองคิดหาวิธีในการแกปญหานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2555) ที่กลาว
วา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนแบบลองผิดลองถูกบางจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา เขาใจ
จดจําการเรียนรูไดดี
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ การประเมินผลขอมูลและการปรับปรุงแกไข ในขั้นนี้ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการ
อธิบาย เปนสถานการณที่ผูเรียนตองใชขอมูล การแปลความหมายขอมูล สอดคลองกับขั้นตอนการคนหาคําตอบ ตาม
กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะทําการพิจารณาหรือประเมินขอดีและขอเสีย สําหรับเลือก
วิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด
ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอวิธีการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการใชจริง ที่ผูเรียนจะตองนําเอา
ความรูหรือกฎเกณฑตาง ๆมาใชใหเกิดประโยชนในสถานการณใหมๆซึ่งสอดคลองกับ ทอแรนซ (Torrance , 1962) ที่
กลาวา การแกปญหาจะมีวิธีการคนหาคําตอบที่แตกตางกันออกไป มีความสลับซับซอน และการคนพบของแนวทางการ
แกปญหาที่เปนไปได และเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดลอมขณะนั้น ตามขั้นตอนการคนหาแนวทางการแกปญหา ดวย
กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูเรียนจะตองนําเอาความรูมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการแกปญหาอยาง
เปนลําดับขั้นตอน เพื่อฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดที่รอบคลอบ คิดไดระเอียดที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ซึ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความสอดคลองกับกระบวนการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรในทุกๆขั้น และยังชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด พิจารณารายละเอียดจากสถานการณปญหาอยางเปน
ขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลใหการแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะไดแนวทางหลากหลาย และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณจริง เพราะผานการวิเคราะหดวยวิธีการทางวิศวกรรมมาเปนอยางดี นอกจากนี้
รูปแบบสะเต็มศึกษาที่เรียนดวยวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองโดยใชสถานการณที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน เพราะเมื่อผูเรียนไปเจอกับสถานการณปญหา จะชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดการคิด การคนหาปญหา และแนวทางการแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อฝก
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ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพ (ชุลีพร ปนธนสุวรรณ ,2556) ทําใหการสงเสริมความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดวยขั้นตอนของการออกแบบเชิงวิศวกรรม นั้นสามารถ
นําไปใชในหองเรียนไดจริงเนื่องจากเปนรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
การแสวงหาความรู และสงเสริมใหเกิดทักษะในการแกปญหา การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีเหตุผล และการคิดอยาง
เปนขั้นเปนตอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน และมีความเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันที่เชื่อมโยงกับบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากที่จะเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอนเพื่อใหเกิดผลดีตอการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา ขั้นตอนคนหาปญหาในแตละ
กิจ กรรมในการแก ปญ หาทางวิท ยาศาสตรอ าจใชวิ ธีก ารที่ แปลกใหม เพื่อ นํา เข าสู การวางแผน ออกแบบแนวทาง
แกปญหา
3. การศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของผูเรียน ในบางขั้นตอนของกิจกรรม เชน ขั้นของการรวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเกี่ยวของกับปญหา
ของนัก เรียนนั้ นสวนใหญจะใชแหลง ขอมูลจากอินเทอรเ น็ตซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ดั งนั้นครู ผูสอนอาจจะรวบรวม
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของและนาเชื่อถือไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาหาแนวหาในการแกปญหา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาในรายวิชาอื่นๆ เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาในหลายๆดาน
2. จากผลการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นสามารถใชได แตการจัดการเรียนรูในครั้งนี้ผูวิจัยทดลองใชเพียง 3 ครั้งเทานั้น
จึงไมสามารถระบุความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียนนั้นมีความคงทนและยั่งยืนหรือไม ดังนั้น
การศึกษาครั้งตอไปความทําการศึกษาความคงทนในการเรียนรูแบบการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่มีความคงทน
และยั่งยืน
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การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
โดยใชชุดกิจกรรม PDCA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา
The Development of Learning Outcomes in Physics – Linear Motions of grade 10 Students
Using PDCA Package of Bankhonpittaya School
วาริน สุดใจ1 อมรรัตน บุญอยู1 วลิดา อุนเรือน2 และ เอมอร วันเอก3
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนว
ตรง โดยใชชุดกิจกรรม PDCA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานโคนพิทยา จํานวน 10 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
เครื่ องมือ ที่ใ ชใ นการวิจั ย ไดแ ก ชุด กิจ กรรม PDCA เรื่ องการเคลื่อ นที่ แนวตรง แบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรู และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม PDCA วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรม PDCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(X̅ = 4.43)
คําสําคัญ : ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส / การเคลื่อนที่แนวตรง / ชุดกิจกรรม PDCA
Abstract
The purposed of this research were to compare learning outcomes in Physics – linear
motions between before and after using PDCA package and to study students’ satisfaction toward
learning Physics – linear motions using PDCA package. The participants in this study were 10
Matthayosuksa 4 students of Bankhonpittaya School in the second semester of 2017 academic year,
who were selected by purposive sampling. The research instruments were PDCA package of Linear
Motions, achievement test, and the satisfaction questionnaire toward learning Physics – linear
motions using PDCA package. The data were analyzed by compared mean and standard deviation.
The research results found that the students’ learning outcomes were higher than previous at the
.05 level of significance and the students’ satisfactions toward learning Physics using PDCA package
were at high level (X� = 4.43) for all areas.
Keywords : learning outcomes in Physics / linear motion / PDCA package
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ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวด 4 ไดระบุแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 และมาตรา 24 วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได จัดการศึกษาสงเสริมใหผูเรียนสามารถเต็มศักยภาพ ดําเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการ
เรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลายหลายเปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของ
หลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) รวมถึงจากประสบการณการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 2 ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวา การเรียนการสอนในปจจุบันมักเนนในเนื้อหา ซึ่ง
เนื้อหาในรายวิชาฟสิกสมีมาก ทําใหการสอนควบคูกับการทํากิจกรรมนั้นทําไดยาก เพราะเวลาในการสอนแตละครั้งมี 12 ชั่วโมงเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยาเปน
นักเรียนที่มีการเรียนรูชาตองเนนย้ําจึงจะเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวขอเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งเปนหัวขอ
ในการเรียนในรายวิชาฟสิกสชวงตน ที่หากนักเรียนไมเขาใจในหัวขอนี้จะทําใหเกิดปญหาการเรียนฟสิกสในหัวขอตอไป
ได โดยตัวครูนั้นตองการอยากใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือการทดลอง เพื่อสงเสริมความเขาใจใหกับนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ดังผลการใหสัมภาษณของสมศักดิ์ ทาศรี (การสื่อสารสวนบุคคล, 30 สิงหาคม, 2560) ครูรายวิชาฟสิกส โรงเรียน
บานโคนพิทยา
ชุดกิจกรรมใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดไวใน
บทเรียนดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งชุดกิจกรรมจะชวยใหใชเวลานอยลง ใหการเรียนเปนอิสระและ
มีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้นดวย โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่งาย ๆ ไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลําดับ เปน
บทเรียนที่สรางขึ้นโดยกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไวลวงหนา ผูเรียนสามารถศึกษา
คนควา และประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามลําดับ (สุรศักดิ์ แซเตียว, 2549) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
กระบวนการ PDCA (Plan – Do – check – Action) ซึ่งเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักการคนควาหาขอมูล
ความรูไดดวยตนเอง ใหความสําคัญกับผูเรียนในการคิดและการลงมือปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรม
การเรียนดวยจนเองตามเนื้อหาซึ่งจัดไวเปนขั้นตอนใหผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองผานการดูผลการ
สะทอนกลับ สงผลใหความสามารถในการเรียนรูของแตละคนดีขึ้น (สุรศักดิ์ แซเตียว, 2549)
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการใชชุดกิจกรรม PDCA เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและความพึง
พอใจของนักเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan, P) 2) ขั้นปฏิบัติ
(Do, D) 3) ขั้นตรวจสอบ (Check, C) 4) ขั้นปรับปรุงแกไข (Action, A) ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนา
ผลการเรียนรูในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรม PDCA
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ที่เรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานโคนพิทยา ที่เรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงบานโคนพิทยา
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA สูงกวากอนเรียน
2. ความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานโคนพิทยาที่เรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA อยูในระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA คือเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ประกอบดวยเนื้อหา 3 หนวยการเรียนรู ดังตอไปนี้
หนวยที่ 1 ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แนวตรง
หนวยที่ 2 ความสัมพันธระหวางกราฟความเร็ว เวลา กับระยะทางสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง
หนวยที่ 3 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงตัว
ดานตัวแปร
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม PDCA
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
โดยใชชุดกิจกรรม PDCA
ดานระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
PDCA เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง

- ผลการเรียนรูวิชาฟสิกสฟส ิกส เรื่อง
การเคลื่อนที่แนวตรง
- ความพึงพอใจของนักเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ที่เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. ชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งประกอบดวย
1.1 ชุดกิจกรรม PDCA สําหรับครูผูสอน ประกอบดวย
1.1.1 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม
1.1.2 แผนภูมิการใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู
1.1.4 เนื้อหาชุดกิจกรรม
1.1.5 วิธีการศึกษาชุดกิจกรรม
1.1.6 ขั้น P คือ ขั้นที่ตองการใหนักเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวย พรอมเฉลย
1.1.7 ขั้น D คือ ขั้นตอนที่ฝกใหนักเรียนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูในแตละหนวย
การเรียนรู พรอมเฉลย
1.1.8 ขั้น C คือ ขั้นตอนที่ฝกใหนักเรียนไดมีการประเมินความรูในแตละหนวยการเรียนรู พรอม
เฉลย
1.1.9 ขั้น A คือ ขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนไดมีการนําความรูไปใชไดและสามารถเผยแพรความรู
เรื่องนี้ใหกับชุมชนได พรอมเฉลย
1.2 ชุดกิจกรรม PDCA สําหรับนักเรียน ประกอบดวย
1.2.1 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม
1.2.2 แผนภูมิการใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู
1.2.4 เนื้อหาชุดกิจกรรม
1.2.5 วิธีการศึกษาชุดกิจกรรม
1.2.6 ขั้น P คือ ขั้นที่ตองการใหนักเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวย
1.2.7 ขั้น D คือ ขั้นตอนที่ฝกใหนักเรียนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูในแตละ
หนวยการเรียนรู
1.2.8 ขั้น C คือ ขั้นตอนที่ฝกใหนักเรียนไดมีการประเมินความรูในแตละหนวยการเรียนรู
1.2.9 ขั้น A คือ ขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนไดมีการนําความรูไปใชไดและสามารถเผยแพรความรู
เรื่องนี้ใหกับชุมชนได
1.3 นําชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ที่สรางไปใหผูเชียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาความสอดคลองวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ย ตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
ความเหมาะสมมากที่สุด
ให
5 คะแนน
ความเหมาะสมมาก
ให
4 คะแนน
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ความเหมาะสมปานกลาง
ให
3 คะแนน
ความเหมาะสมนอย
ให
2 คะแนน
ความเหมาะสมควรนอยที่สุด
ให
1 คะแนน
นําผลจากผูเชี่ยวชาญมาตัดสินตามเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด
โดยชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีคาความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.85)
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน และหลังเรียน วิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยแบง
พฤติกรรมดานตาง ๆ ออกเปน 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 15 ขอ และขอสอบแบบเขียนตอบ 5 ขอ มีคาความเที่ยงตรง โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
และวัตถุประสงค (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป คาความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20)
เทากับ 0.89 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.65 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20-0.65
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีตอชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ตาม
ประเด็นเนื้อหาที่กําหนดตามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
โดยพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป
4. แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA คือ เนื้อหากลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ประกอบดวยเนื้อหา 3 หนวยการเรียนรู ดังตอไปนี้
หนวยที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยที่ 2 ความสัมพันธระหวางกราฟความเร็ว เวลา กับระยะทางสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง
หนวยที่ 3 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความ เรงคงตัว
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. เลือกประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน
2. ทดสอบวัดความรูและทักษะกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาฟสิกส
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
3. ดําเนินการการจัดการเรียนรูโ ดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง
การเคลื่อนที่แนวตรงเปนเวลา 5 ชั่วโมง
4. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามขั้น ตอนที่ระบุแลว ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนหลังเรียนรูเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
5. ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และ แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหแลวหาคาสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
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1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ที่เรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA โดยใชแบบแผนการทดลอง กลุม
ทดลอง ทดสอบกลุม เดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One- Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานโคนพิทยา ที่เรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมายคาเฉลี่ย ตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาฟสิกสระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา
การทดสอบ

N

X̅

S.D.

กอนเรียน

10

4.9

0.74

หลังเรียน

10

7.3

0.95

จากตารางพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนว
ตรง ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาชุดกิจกรรม
PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูว ิชาฟสิกส โดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /1
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการการจัดการเรียนรู

ระดับความพึงพอใจ
X̅

S.D

แปลผล
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1.1 เนื้อหาที่เรียนมีความตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน

4.4

0.52

มาก

1.2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน

4.2

0.63

มาก

1.3 รูปแบบการสอนแตกตางจากที่เคยเรียน

4.2

0.63

มาก

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
X̅

S.D

แปลผล

4.4

0.52

มาก

4.3

0.60

มาก

2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูจากิจกรรมที่เรียน

4.6

0.52

มาก

2.2 นักเรียนมีอิสระในการเรียน

4.6

0.52

มากที่สุด

2.3 มีกิจกรรมที่หลากหลาย

4.7

0.48

มากที่สุด

4.63

0.51

มาก

4.8

0.42

มากที่สุด

3.2 ผูส อนมีการจัดเตรียมเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน

4.6

0.52

มาก

3.3 ผูส อนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม

4.5

0.53

มาก

3.4 นักเรียนไดศึกษาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง

4.3

0.48

มาก

4.55

0.49

มาก

4.6

0.52

มากที่สุด

4.2 นักเรียนชอบเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง (กอนเรียน)

3.9

0.88

มาก

4.3 นักเรียนชอบเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง (หลังเรียน)

4.3

0.67

มาก

4.4 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

4.4

0.52

มาก

1.4 มีการสรุปและอภิปรายในกลุม ของนักเรียนและผูส อน
เฉลี่ย
2. ดานบรรยากาศการเรียนการสอน

เฉลี่ย
3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
3.1 การใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาที่
เรียน

เฉลี่ย
4. ดานการวัดผลประเมินผล
4.1 มีการประเมินผลการทํากิจกรรมควบคูไ ปกับการประเมินผลงาน
นักเรียน
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เฉลี่ย

4.3

0.65

มาก

รวมเฉลี่ย

4.43

0.56

มาก

จากตาราง พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยชุดกิจกรรม
PDCA เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43) ประกอบดวย ดาน
กระบวนการการจัดการเรียนรู มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.3) ดานบรรยากาศการเรียนการสอน มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.63) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีความความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.55)
และดานการวัดผลประเมินผลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X�= 4.3)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาขอ
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ซึ่งเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้เนื่องมากจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีครูคอยอํานวยความสะดวก และคอยใหความชวยเหลือ หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาความรูในชุดกิจกรรม
PDCA โดยนักเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาที่ประกอบดวยความหมาย สูตรการคํานวณ โจทยปญหา และการทดลองที่
สามารถปฏิบัติตามไดจริง โดยใหนักเรียนเขาใจความหมาย สูตรการคํานวณ โจทยปญหา และการทดลองมากกวาการ
จดจําหรือจินตนาการเอง โดยมีครูเปนผูใหความชวยเหลือ และนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาบทเรียนออนไลนดวย
ตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของกันตวิชญ มะโนคํา (2552) ที่ไดพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ PDCA เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05 และงานวิจัยของเกริก ศักดิ์สุภาพ (2552) ที่ได
พัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ PDCA
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใช
ชุดกิจกรรม PDCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา พบวาโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43) ที่ปรากฏผลเชนนี้เนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยคนควาสรางขึ้นนั้นมีการอธิบาย
ความหมายใหเขาใจงายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนเกิดองคความรูจากการทําการทดลองและการทําแผนผัง
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ความคิดสามารถนําความรูที่ไดไปใชในเนื้อหาในหัวขอหรือชวงชั้นตอไปได นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานและ
ผลงานจากการทํางานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา เมยประโคน (2555) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง การสรางสรรคจากเศษวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ทั้ง 4 ดาน คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ดานการ
ใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด และสุพรรณี ศรีโพธิ์ (2546) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมประเทืองปญญา หนูนอยนักวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมหนูนอยวิทยาศาสตร เพราะกิจกรรมเนนการมีสวนรวมและเนน
กระบวนการกลุมของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดใชความคิด ไดปฏิบัติและคนพบความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 96.00ของนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑที่
กําหนด
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยผลการพัฒนาเรียนรูทางการเรียนวิชาฟสิกสระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
PDCA เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา สามารถนําไปพัฒนาในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การใชชุดกิจกรรม ครูควรมีหนาที่ชวยเหลือและเสนอแนะใหกับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนสามารถรับรู
จากการฟงและดูโดยมีคนอธิบายเสริม มากกวาการที่ตองอานเอง และเปดโอกาสใหไดศึกษาวิธีการทําจากตัวอยางดวย
เพื่อฝกใหนักเรียนไดวิเคราะหดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น
2. ในระหวางที่นักเรียนทําการศึกษาดวยชุดกิจกรรม ครูตองมีการสังเกต และบางสวนที่คิดวาเปนปญหาตอ
นักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรรีบแกไขปญหานั้นทันที
3. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม PDCA ในรายวิชาอื่น ๆ
ตอไป
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แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี ศูนยฝกพาณิชยนาวี
Integrated Leadership Development Guidelines for Students of
Merchant Marine Training Centre
วิทยา มัชฌิมา
Witthaya Matchima
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อทราบภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี และเพื่อทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี ซึ่งตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี จํานวนทั้งหมด 90 คน และ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ รูปแบบสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
ความถี่รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี ศูนยฝกพาณิชยนาวีใน
ภาพรวมและรายดานแตละบทบาทอยูในระดับสูงและผูวิจัยไดเสนอแนะ แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชยศูนยฝกพาณิชยนาวีดังนี้คือ ศูนยฝกพาณิชยนาวีควรมีการจัดการแนะแนวเสนทางวิชาชีพ
และฝกอบรมภาวะผูนาํ เชิงบูรณาการ เพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผูนําผูนาํ เชิงบูรณาการใหกับนักเรียนเพื่อให
เห็นความสําคัญของวิชาชีพเดินเรือและปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของวิสัยทัศนในการทํางาน นอกจากนีค้ วร
ทําการวิพากษการฝกประสบการณวิชาชีพระยะสั้นและระยะยาวของนักเรียนและสรางความตระหนักใหเห็น
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตรวมถึงปลูกฝงความรักองคกร การ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงบูรณาการ / นักเรียนเดินเรือพาณิชย
Abstract
The Purposes of this research were to determine 1) Integrated leadership for students of
Merchant Marine Training Centre 2) Integrated leadership development guidelines for Students of
Merchant Marine Training Centre, the sample was 90 Merchant Marine Training student. The tool
use to collect data were a questionnaire and the interview. Statistics used for data analysis were
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis.
The findings revealed that.
1. Integrated leadership for students of Merchant Marine Training Centre ,
Collectively and individually, was found at a high level.
2. Integrated Leadership Development Guidelines for Students of Merchant
Marine Training Centre as followed;
Merchant Marine Training Centre should provide professional guidance and integrated
leadership development activities for the students to create awareness of the importance of
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marine professional and focus on the vision; organize short-term and long-term internship
evaluation; create awareness of the professional internship to enhance student's life skill and
also the organizational commitment and self-adjustment to the changing world and technology,
creating innovation and lifelong development.
Keywords: Integrated Leadership/ Merchant marine training student
ความเปนมาและความสําคัญ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี เปนหนวยงานของกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม มีหนาที่ผลิตนายประจําเรือทุก
ระดับชั้นใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้ง
พัฒนาและฝกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของคนประจําเรือทุกระดับชั้นใหไดมาตรฐานสากลตามอนุสัญญา STCW
1978 และฉบับแกไข STCW 2010 โดยมีหลักสูตรที่ทําการเรียนการสอนดังนี้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย (หลักสูตร
ปกติ) 5 ป แบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
การจัดการศึกษาทางดานการเดินเรือพาณิชยนั้น ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยเปนอยางมากซึ่ง
พิจารณาไดจากอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขายามสําหรับคนประจํา
เรือขององคการทางทะเลระหวางประเทศ กําหนดวาคนประจําเรือทุกคนและทุกตําแหนงจะตองผานการฝกอบรม
เรื่องความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรือกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานบนเรือสินคาได รวมทั้งจะตองมีภาวะผูนําที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงานบนเรือสินคาที่มีความเสี่ยงสูงและตองใชภาวะผูนําในการตัดสินใจ การบริหารงานบนเรือ
และยังกําหนดใหมีการทบทวนการฝกอบรมขั้นพื้นฐานนี้เปนประจําตอเนื่องดวย (กระทรวงคมนาคม, 2549)
ในภาคของผูจัดการศึกษานั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาที่ มีความตระหนักถึง
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขายามสําหรับคนประจํา
เรือขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (STCW) ซึ่งจะมีตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนเจาของเรือ เขา
รวมประเมินเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและยังตระหนักถึง
คุณภาพ สมรรถนะของผูเรียนมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานในเหตุการณปกติ และเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ การจัดการศึกษาจะตองปลูกฝงความเปนผูนําและสรางภาวะผูนําตั้งแตเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย
โดยภาวะผูนําเชิงบูรณาการเปนภาวะผูนําที่บูรณาการภาวะผูนําหลายดานเขาดวยกัน นักเรียนเดินเรือพาณิชยที่
สําเร็จการศึกษาจะตองไปทํางานตางประเทศ ทํางานรวมกับบุคคลหลากหลายสัญชาติ ตางวัฒนธรรม ตางภาษา
และเผชิญอันตรายในทะเล เพื่อใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได จึงมีความจําเปน
อยางมากที่จะตองปลูกฝงและสรางความตระหนักในภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานบนเรือนั้น
เปนไปดวยความสงบเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความสําคัญของปญหา ผูวิจยั ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อทราบภาวะผูนาํ เชิงบูณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
ขอคําถามการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยผูวจิ ัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีเปนอยางไร
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีเปน
อยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่กําหนดไว และขอคําถามของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานของ
การวิจัยไวดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีอยูในระดับสูง
ขอบเขตการวิจัย
จากขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัยที่ไดกลาวมา ผูวิจัยเห็นวาภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
บริหารงานของศูนยฝกพาณิชยนาวี จึงเลือกปจจัยดานภาวะผูนํามาเปนตัวแปร โดยใชแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิร
นนิ่ง (Wilson Learning) ซึ่งประกอบดวย 1) บทบาทเชิงวิสั ยทัศน (visionary) 2) บทบาทการเปน ผูปฏิบั ติ
(tactician) 3) บทบาทการเป น ผู อํ านวยความสะดวก (facilitator) และ 4) บทบาทการเป น ผู สร า งประโยชน
(contributor) (Wilson Learning Worldwide Inc., 2017)
วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนิ นการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ บรรลุต ามวัต ถุประสงคข องการวิจัย ที่กําหนด ไวให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงรางงานวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจยั เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากประชากร แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปรผลการวิเคราะห
ขอมูลและเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรางรายงานผลการวิจัยตออาจารยผูควบคุม
การคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตามหลักวิชาการ แลวนํามาเสนอตอคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากนั้นจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก พาณิชยนาวี หลักสูตรวิทยการเดินเรือ และ
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1-5 จํานวน 811 คน
กลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสตู รการคํานวณของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, 1973) จากนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี หลักสูตร
วิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1-5 จํานวน 811 คน ไดกลุมตัวอยาง 90 คน โดยใช
วิธีการเลือกตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) ดวยวิธีสุมแบบแบงประเภท (stratified
random sampling) จําแนกตามหลักสูตรและชั้นปของนักเรียนศูนยฝกพาณิชยนาวี
ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ชั้นป และ
หลักสูตรการศึกษา
2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี ตามแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิรนนิ่ง (Wilson Learning) 4 ดาน ดังนี้
1. บทบาทเชิงวิสัยทัศน (visionary) หมายถึงการกําหนดทิศทางการเติบโตขององคกรและ
บุคคล การสรางและสื่อสารภาพวิสัยทัศนที่นาสนใจ
2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ (tactician) หมายถึงการวางแผนการดําเนินงาน การมอบหมาย
ภาระงานและความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบและกระบวนการ
3. บทบาทการเป น ผู อํ า นวยความสะดวก (facilitator) หมายถึ ง การสร า งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความรวมมือ และการสรางความสัมพันธทางการทํางานที่สรางสรรค
4. บทบาทการเปนผูสรางประโยชน (contributor) หมายถึง การสรางความสําเร็จใหองคกร
ดวยการอุทิศแรงกายแรงใจ ความรูความสามารถและประสบการณทํางาน (Wilson Learning Worldwide Inc.,
2017)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่อง 2 ประเภทคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถาม 1 ฉบับแบงออกเปน 2ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย หลักสูตรที่ศึกษา และ ชั้น
ป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
ตามแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิรนนิ่ง (Wilson Learning)
การตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคิรท
(Likert) โดยกําหนดคาระดับคะแนนของแตละชวงน้ําหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
อยูในระดับสูงที่สดุ ใหคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
อยูในระดับสูง ใหคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
อยูในระดับปานกลาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี อยูในระดับต่ํา ใหคาน้าํ หนักเทากับ 2 คะแนน
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
อยูในระดับต่าํ ที่สดุ ใหคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน (Likert, 1961)

2. แบบสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีโดยทําการสัมภาษณ อาจารยกลุมมาตรฐานการศึกษา อาจารยกลุมวิชาการ
ทั่วไป อาจารยกลุมเดินเรือ อาจารยกลุมชางกลเรือและอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ของศูนยฝก
พาณิชยนาวี จํานวน 5 ทาน
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือ โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังนี้ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ดังนี้
แบบสอบถาม
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิง
บูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชนาวีเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดแนวคิดและกรอบการทํางานวิจัย เพื่อไปสูการกําหนดโครงสรางแบบสอบถามในตอนที่ 2 ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย 1. บทบาทเชิงวิสัยทัศน 2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 3. บทบาทการเปนผูอํานวย
ความสะดวก และ 4. บทบาทการเปนผูสรางประโยชน โดยใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่เปน
ประเด็นปญหาในการวิจัย
3. ผู วิ จั ย สร า งแบบสอบถาม เพื่ อ ใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล โดยแบบสอบถามมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยในแตละดาน แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งใหตรงตามเนื้อหา content
validity โดยใชเทคนิค IOC (Index of item-Objective congruence)และความเชื่อมั่นของเครื่องมือกอนนําไปใช
เก็บขอมูลจริง (reliability) ซึ่งขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูระหวาง 0.6-1.0
4.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ
5.นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
วิธีหาคาสัมประสิทธ ( α- Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 3 โดยมีคาความเชื่อมันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.988 (Cronbach, 1978)
แบบสัมภาษณ
นําผลของการวิจัย ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยมาสรางเครื่องมือสัมภาษณ แลว
เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และนําไปทําการสัมภาษณ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการณของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตามบทบาทดังนี้คือ 1. บทบาทเชิง
วิสัยทัศน 2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 3. บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก และ 4. บทบาทการเปนผูสราง
ประโยชน โดยใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่เปนประเด็นปญหาในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานหัวหนาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือไปยังศูนยฝกพาณิชยนาวี ซึ่งเปนประชากร ใหความอนุเคราะหในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังประชากรในศูนยฝกพาณิชยนาวี และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ดวยตนเอง
3.ผูวิจัยดําเนินการการสัมภาษณ อาจารยกลุมมาตรฐานการศึกษา อาจารยกลุมวิชาการทั่วไป อาจารย
กลุมเดินเรือ อาจารยกลุมชางกลเรือและอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ของศูนยฝกพาณิชยนาวี
จํานวน 5 ทาน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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ดังนี้

สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคา ความถี่ (frequency) และ
คารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหภาวะผูนําของนักเรียนศูนยฝกพาณิชยนาวี ใชคามัชฌิมเลขคณิต (xˉ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของจอหน ดับบลิว. เบส และ คาหน เจมส
วี (John W.Best and James V) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับสูง

ต่ํา

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูใน
ระดับสูงที่สุด
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูใน
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ
ปานกลาง
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ
ต่ําที่สุด (Best & Kahn, 2014)
3. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนศูนยฝกพาณิชยนาวีจากการสัมภาษณใช
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผูนาํ เชิงบูรณาการของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามให ตัวอยางซึ่งไดแก นักเรียนเดินเรือพาณิชยชั้นปที่ 15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือจํานวน 90 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 90 ฉบับ คิดเปน รอยละ100 ในการนําเสนอ
ขอมูลผูวิจยั นําเสนอออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห ภาวะผูน ําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
ภาพรวม
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดจากการตอบแบสอบถามของ นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี จําแนกตาม แผนกทีศ่ ึกษา และ ระดับชั้นป โดยหาคาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม

187

ขอที่
1

2

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
แผนกที่ศึกษา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
รวม
นักศึกษาระดับชั้นป
1. ชั้นปที่ 1
2. ชั้นปที่ 2
3. ชั้นปที่ 3
4. ชั้นปที่ 4
5. ชั้นปที่ 5
รวม

แผนก (คน)

รอยละ

50
40
90

55.56
44.44
100

21
21
17
16
15
90

23.33
23.33
18.89
17.78
16.67
100

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม
สอบถามนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี จํานวนทั้งหมด 90 คน แบงเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ จํานวน 50 คน คิดเปน รอยละ55.56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 44.44 โดยแบงตามชั้นปดังนี้ ชั้นปที่1 จํานวน 21คน คิดเปน
รอยละ 23.33 ชั้นปที่2จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ชั้นปที่3 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.89 ชั้นปที่
4 จํานวน 16 คน 17.78 ชั้นปที่ 5 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รวมทั้งสิ้น 90 คิดเปน รอยละ 100
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห ภาวะผูน ําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยภาพรวม
ในตอนนี้นั้น เปนการการวิเคราะหภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี ซึ่งแยกผลวิเคราะหออกเปนการวิเคราะหในภาพรวม และแยกการวิเคราะหบทบาทในดานตาง ๆ อันไดแก
บทบาทเชิงวิสัยทัศน บทบาทการเปนผูปฏิบัติ บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก และบทบาทการเปนผูสราง
ประโยชน ดังนี้
ตารางที่ 2 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี

ขอที่
1
2
3
4

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
บทบาทเชิงวิสัยทัศน
บทบาทการเปนผูปฏิบัติ
บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก
บทบาทการเปนผูสรางประโยชน
ภาพรวม

𝐱�

3.91
4.12
4.13
4.07
4.06

(n =90)
S.D.

ระดับ

0.92
0.83
0.91
0.91
0.89

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 2 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.06, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาตามจําแนกรายดานพบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ
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นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคามัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไป
นอยดังนี้ ดานบทบาทการเปนผูอํานวยการ (x�=4.13, S.D.= 0.91) ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ (x�=4.12, S.D.=
0.83) ดานบทบาทการเปนผูสรางประโยชน (x�=4.07, S.D.= 0.91) และดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน (x�=3.91, S.D.=
0.92) โดยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.83 – 0.92 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เมื่อวิเคราะหภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ในแตละดาน ไดผล
การวิเคราะหดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 7
ตารางที่ 3 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน
(n = 90)
ขอที่
1
2
3
4
5
6

บทบาทเชิงวิสัยทัศน
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถกําหนดทิศทางการเติบโต
ของตนเอง
นักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนผูมองการณไกล
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถสื่อสารความตองการได
นักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจธุรกิจการเดินเรือ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและ
บุคคลอื่น
ภาพรวม

𝐱�
3.93

S.D.
0.98

ระดับ
สูง

4.02
3.79
3.73
3.82

0.87
0.94
0.96
0.97

สูง
สูง
สูง
สูง

4.16

0.81

สูง

3.91

0.92

สูง

จากตารางที่ 3 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน
บทบาทเชิงวิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=3.91, S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ภาวะผูนํา
เชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคามัชฌิมเลข
คณิต (x�) จากมากไปนอยดังนี้ ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและบุคคลอื่น (x�=4.16,
S.D.= 0.81) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนผูมองการณไกล (x�=4.02, S.D.= 0.87) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย
สามารถกําหนดทิศทางการเติบโตของตนเอง (x�=3.93, S.D.= 0.98) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจในบริบท
การเปลี่ยนแปลงของสังคม (x�=3.82, S.D.= 0.97) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถสื่อสารความตองการได
(x�=3.79, S.D.= 0.94) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจธุรกิจการเดินเรือ (x�=3.73, S.D.= 0.96) ตามลําดับ โดย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.81 – 0.98 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 4 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ
(n =90)
ขอที่
1
2
3
4

บทบาทการเปนผูปฏิบัติ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนนักวางแผน
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถมอบหมายงานและกิจกรรม
ได
นักเรียนเดินเรือพาณิชย กําหนดเปาหมายการทํางาน
นักเรียนเดินเรือพาณิชย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน

𝐱�
4.09
4.06

S.D.
0.83
0.85

ระดับ
สูง
สูง

4.17
4.12

0.90
0.83

สูง
สูง
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5

นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถประสานงานได
ภาพรวม

4.17
4.12

0.75
0.83

สูง
สูง

จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.12, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับมากทุกสูง โดยเรียงจากคา
มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังนี้ ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย กําหนดเปาหมายการทํางาน (x�=4.17,
S.D.= 0.90) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถประสานงานได (x�=4.17, S.D.= 0.75) ดานนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน (x�=4.12, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนนักวางแผน
(x�=4.09, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถมอบหมายงานและกิจกรรมได (x�=4.06, S.D.= 0.85)
ตามลําดับ โดยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.75 – 0.90 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน

ตารางที่ 5 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูอํานวย
ความสะดวก
(n =90)
บทบาทการเปนผูอํานวยการ
ขอที่
S.D.
ระดับ
𝐱�
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถปรับตัวได
4.32
0.81
สูง
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถรับมือกับความขัดแยงได
4.11
0.93
สูง
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถติดตอสื่อสารได
3.92
0.94
สูง
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สนับสนุนการทํางานเปนทีม
4.34
0.78
สูง
5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถเจรจาตอรองได
3.94
1.10
สูง
ภาพรวม
4.13
0.91
สูง
จากตารางที่ 5 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน
บทบาทการเปนผูอํานวยการ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.13, S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับมากทุกสูง โดยเรียงจากคา
มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังนี้ ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สนับสนุนการทํางานเปนทีม (x�=4.34,
S.D.= 0.78) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถปรับตัวได (x�=4.32, S.D.= 0.81) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย
สามารถรับมือกับความขัดแยง (x�=4.11, S.D.= 0.93) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถเจรจาตอรองได
(x�=3.94, S.D.= 1.10) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถติดตอสื่อสารได (x�=3.92, S.D.= 0.94) ตามลําดับ
โดยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.81 – 1.10 แสดงวาผูใชมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 6 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูสราง
ประโยชน
(n =90)
ขอที่
1
2
3
4
5
6

บทบาทการเปนผูสรางประโยชน
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถแกปญหาได
นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีไหวพริบ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ใสใจตอบริบทแวดลอม
นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีความคิดสรางสรรค
นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ภาพรวม

𝐱�
4.23
4.03
4.09
3.96
4.03
4.10
4.07

S.D.
0.86
1.02
0.83
0.92
0.91
0.91
0.91

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 6 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน
บทบาทการเปนผูสรางประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.07, S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคา
มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังนี้ ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถแกปญหาได (x�=4.23, S.D.= 0.86)
ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (x�=4.10, S.D.= 0.91) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย
มีไหวพริบ (x�=4.09, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม (x�=4.03, S.D.=
1.02) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย มีความคิดสรางสรรค (x�=4.03, S.D.= 0.91) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใส
ใจตอบริบทแวดลอม (x�=3.96, S.D.= 0.92) ตามลําดับ โดยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.83 – 1.02
แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีอยูในระดับสูงเมื่อพิจารณา
จําแนกตามรายดานพบวาภาวะผูนําเชิงบูรณาการนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงลําดับจาก
คา มัชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปนอ ย ดั งนี้ คือ บทบาทการเปน ผูอํา นวยความสะดวก บทบาทการเป นผูป ฏิบั ติ
บทบาทการเปนผูสรางประโยชน และบทบาทเชิงวิสัยทัศน ตามลําดับ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา เชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี นั้ น
สามารถพัฒนาดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน โดยเฉพาะ ในดานของความเขาใจในธุรกิจการเดินเรือ สื่อสารความ
ตองการของตนเองในอนาคต เขาใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม บทบาทดานการเปนผูปฏิบัติ ศูนยฝกพาณิชย
นาวีควรจะตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะบูรณาการพัฒนานักเรียนเดินเรือ
พาณิชย รวมทั้งปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมายหรืองานที่รับผิดชอบ มีทัศนคติ
รักงาน และไมเกี่ยงงาน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเนนการทํางานจริงมากยิ่งขึ้นโดยใชรายละเอียดการปฏิบัติงาน
บนเรือ บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก ศูนยฝกพาณชยนาวีควรสงเสริมกิจกรรมในหลักสูตรโดยเนนทักษะ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงาน สรางสถานการณจําลองเพื่อใหนักเรียนไดฝกแกปญหาและแกไขความ
ขัดแยงฝกศิลปะในการสื่อสารและการทํางานเปนทีม บทบาทการเปนผูสรางประโยชน ศูนยฝกพาณิชยนาวีควรที่
ปลูกฝงและสรางความตระหนักใหนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใหเห็นความสําคัญของการรักองคกร และสรางประโยชน
กับองคกรที่ตนเองทํางานอยู โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาวะผูนําในกา การประเมินบริบทสภาพแวดลอม ควรเนน
เรื่องของผลกระทบที่ตามมาจากการทํางาน การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่มีการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
ขององคกร มีความคิดสรางสรรค และเปนผูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ภาวะผูนําของนักเรียนเดินเรือพาณิชย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
ภาวะผูนําแบบบูรณาการดานบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง
ที่สุดเนื่องจาก นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการฝกเปนอยางดีในระบบการทํางานเปนทีม เชน
การฝกสถานีเรือฝกที่ใหนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใหไดทํางานรวมกัน ฝกจําลองสถานการณที่ไดนําเรือและสราง
ปฏิภาณไหวพริบในการรับมือกับสถานการณที่คาดไมถึงตางๆเชน เรือโดนกัน เรือเกยตื้น คนตกน้ํา เปนตน รวมถึง
การถูกจําลองใหเขาไปอยูในสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในสถานการณตาง ๆ รวมถึงการฝกฝนในเรื่องของ
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเจรจาตอรองในการทํางาน ซึ่งนักเรียนเดินเรือพาณิชยก็สามารถทําไดเปนอยางดี มีการ
ตระหนักถึงคุณคาในการทํางาน รวมถึงรูสึกยอมรับในการฝกปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ ฟาเรลและเครย ( Farren
and Kaye) ที่กลาววา บทบาทสําหรับผูนําซึ่งมีตอการพัฒนาการทํางานวาจะตองประกอบดวย บทบาทผูอํานวย
ความสะดวก คือ ชวยชี้ใหบุคคลเห็นคุณคาของการทํางาน ประโยชนของงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการ
วางแผนระยะยาว สรางบรรยากาศยอมรั บใหแต ละคนแสดงความคิ ดเห็น ในเรื่ องที่เ กี่ยวกับ งานไดอยา งเต็ม ที่
(Farren & Kaye, 1996) นักเรียนเดินเรือพาณิชยสามารถ ยอมรับความคิดเห็นสามารถปรับตัวไดกับทุกสถานการณ
และคนทุกกลุมไดเปนอยางดี ซึ่งแสดงถึงวานักเรียนเดินเรือพาณิชยศูนยฝกพาณิชยนาวี มีทักษะภาวะผูนําเชิงบูรณา
การดานบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกสอดคลองกับงานวิจัยของ เรโน (Reno) ที่กลาววาผูนําจะตองมีภาวะ
ผูนําแบบอํานวยความสะดวกที่ดีสอดคลองและเปนประโยชน (Reno, 2011)
ภาวะผูนํ า เชิง บู ร ณาการด า นบทบาทการเปน ผู ป ฏิบั ติ มีค า มั ชฌิ ม เลขคณิ ต อยู ใ นระดั บ สูง เนื่อ งจาก
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการถายทอดความสามารถในการกําหนดเปาหมาย โดยผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งอยูในระหวางการเรียนการสอนของศูนยฝกพาณิชยนาวี เชน กิจกรรมกลับบานกราบครู
เยี่ยมนอง กิจกรรมงานคืนสูเหยา กิจกรรมงานกีฬาภายใน เปนตน โดยอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
จะเปนผูมอบเปาหมายของแตละงาน และมอบหมายใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยเปนผูปฏิบัติดําเนินงาน โดยมีการ
ประสานงานแบงเปนตามลําดับขั้นตามสายการบังคับบัญชา ตําแหนง และชั้นป ซึ่งนักเรียนเดินเรือพาณิชยได
ประสานงานเปนอยางดีทั้งภายในนักเรียนเดินเรือพาณิชยดวยกันทุกชั้นป รวมถึงการติดตอประสานงานกับรุนพี่ศิษย
เกาและบุคคลภายนอก นักเรียนเดินเรือพาณิชยที่ไดรับมอบหมายงานจะมีการประชุมวางแผนเพื่อ วิเคราะหจุดออน
และจุดแข็งของตนเองกอนการปฏิบัติงาน พรอมทั้งระดมสมองเพื่อหาแนวทางจัดการกับปญหาตาง ๆ โดยจะมี
อาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียนเปนผูใหคําชี้แนะ และเมื่อเสร็จภารกิจก็ไดมีการประชุมสรุปงานอยูเสมอ
อันทําใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยไดมีการรับรูถึงขอผิดพลาด และแสวงหาวิธีการในการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น
ซึ่งดวยการฝกผานกิ จกรรมเหลานี้ทําให นักเรียนเดินเรือพาณิชยเปนนั กวางแผน และเปน ที่ไววางใจในการรั บ
มอบหมายงาน และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยูเสมอ สอดคลองกับ ยุคล (Yukl) ที่พบวาในการพัฒนาภาวะผูนํานั้น
บุคคลตองเรียนรูเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออนของตนเอง นอกจากนี้ยังตองตระหนักรูความตองการ อารมณความรูสึกและ
พฤติกรรมของตนเอง (Yukl, 2002)
ภาวะผู นํ า แบบบู ร ณาการด า นบทบาทการเป น ผู ส ร า งประโยชน มี ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต อยู ใ นระดั บ สู ง
เนื่องจาก นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการฝกใหมีการแกปญหาเฉพาะหนา มีไหวพริบในการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาไดอยางเหมาะสม ในกิจกรรมตางๆ ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดปลูกฝงใหมีความรักองคกร รัก
สามัคคีภายในรุน และรักสามัคคีระหวางรุนพี่รุนนอง ในการฝกประสบการณวิชาชีพมีการสอดแทรกทักษะของการ
แกปญหา และใชไหวพริบปฏิพานในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมอีกทั้งยังมีสรางความตระหนักในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องอันนําไปสูการมีความคิดสรางสรรค การทํางานภายใตแรงกดดัน การเอาตัวรอดจากสถานการณ
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพรอมสูการทํางานในสายวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับประธานาธิบดีจอหน เอฟ
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เคเนดี้ (John F Kennedy) ที่กลาววา บุคคลจําเปนตองมีการเรียนรูพัฒนาตนเองตลาดเวลา เพื่อที่จะสรางความ
มั่นใจใหแกองคกร หรือผูอื่นไดวา จะสามารถนําพาองคกรหรือสมาชิกนั้นบรรลุเปาหมายที่ตองการไดโดย บุคคลที่
จะเปนผูนํานั้นจะตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดดี มีความมุงมั่น
ทุมเทในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบมีความรักในงานที่ทํา รูจักแกปญหา
ในเชิ ง สร า งสรรค แ ละรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วต อ งอาศั ย การฝ ก ฝนขั ด เกลาและพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว สามารถบริหารงานในสภาวะที่
ทรัพยากรจํากัด นอกจากนี้ก็ยังไมละเลยตอการใสใจตอบริบทแวดลอมของเพื่อนรวมทีม และสถานที่ทํางานอีกดวย
(Barron, 2012)
ภาวะผูนําแบบบูรณาการดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง แตนอยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาวะผูนําแบบบูรณาการดานอื่นๆ อาจเปนเพราะนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
ถึงแมจะถูกปลุกฝงใหสามารถสรางแรงบันดาลใจแกตนเองและผูอื่นได สามารถมองการณไกล และกําหนดทิศ
ทางการเติบโตของตนเอง ไดดี สอดคลองกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร ไดกลาววา วิสัยทัศนเปนศัพทเฉพาะศาสตร
(Technical Term) เกี่ยวกับการบริหารที่ถูกบัญญัติขึ้นจากคําวา “Vision” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตามความหมาย
ทั่วไปแปลวา” การเห็นหรือภาพ” แตในทางการบริหาร วิสัยทัศน (Vision) หมายถึงความสามารถในการมองเห็น
ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดไกล
ที่สุดและชัดที่สุด การมองเห็นที่วานี้ มิใชการมองเห็นดวยสายตา แตเปน
การมองเห็นดวยปญญา วิสัยทัศนเปนจินตนาการ หรือภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา (บูรชัย ศิริมหา
สาคร, 2548) และโคลเตอร (Kotter) ที่กลาววา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและนําวิสัยทัศนมาผลักดันใหเกิดผลสูการ
ปฏิบัติ นําองคการไปสูเปาหมายที่ตองการตามวิสัยทัศน วิสัยทัศนจึงเปนการชี้แนวทางการพัฒนาองคกรและใน
ทํานองเดียวกันก็จะสะทอนถึงผูนําดวยจากวิสัยทัศนนี้เอง เพราะวิสัยทัศนจะเปนทิศทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
องคการ ดวยเหตุผล คือ 1. ทําใหมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงองคการไดชัดเจนวาจะมีทิศทางไปอยางไรเปน
เสนทางเดียวหรือ หลายเสนทาง 2. กระตุนใหบุคคลไดปฏิบัติมิไดตรงตามทิศทางขององคการ แมวาในระยะแรก ๆ
อาจยุงยากบาง และ 3. ชวยใหเกิดการประสานงานการปฏิบัติงานของคนในองคการจํานวนมากในแนวทางที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ (Kotter, 1996) แตในดานการเขาใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเขาใจในธุรกิจ
การเดินเรือ และสื่อสารถึงความตองการของตนเองนั้น นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อาจจะยังนอย
กวาดาน อื่น ๆ ที่โดดเดนกวาจึงตองฝกฝนในดานนี้ใหมากยิ่งขึ้นดวยตองสัมพันธกับพันธกิจและการดําเนินงานของ
องคการ จนถึงผลการดําเนินงาน ที่มาของวิสัยทัศนจึงตองสัมพันธกับพันธกิจที่จะนําไปสูการดําเนินงานขององคการ
ดังที่ ฑิตยา สุวรรณชฎ ไดสรุปไวดังนี้ 1. วิสัยทัศนที่เกิดจากการวิเคราะหอดีต ปจจุบัน แลวจึงคาดการณในอนาคต
2. วิสัยทัศนที่เกิดจากการวิเคราะหสถานการณเพื่อสรางเปาหมายที่ทําใหเกิดแผนงานและโครงการ 3. วิสัยทัศนที่
เกิดจากบุคลิกภาพของผูบริหาร 4. วิสัยทัศนที่ทําใหเกิดการพัฒนาองคกรและการจัดการ และ 5. วิสัยทัศนกับการ
ประยุกต (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2543)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย ควรจะสรางวิสัยทัศน โดยกําหนดทิศทางการเติบโตของอนาคตได โดยมอง
เสนทางอนาคตของตัวเอง มองที่จุดหมายปลายทางของวิชาชีพ และความกาวหนาของชีวิต
2. ศูนยฝกพาณิชยนาวี ควรใหความสําคัญกับเสนทางวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย เพราะเปน
วิชาชีพเฉพาะ โดยมีการกําหนดแผนกลยุทธในเสนทางวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง
จบการศึกษา โดยจัดแนะแนวเสนทางวิชาชีพและสรรคหางานใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยหลังจบการศึกษา
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี นักวิชาการ
และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะ เพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการใน
รูปแบบอื่น ๆ
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวีกับสถาบันอื่น ๆ
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อาจารยสาขาวิจยั และประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ข องคณะ
ครุศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม และเพื่อพัฒนาระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ข องคณะครุ ศ าสตร กั บ สั ง คม ด ว ยกระบวนการจั ด การความรู
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ ประธานหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 21 หลักสูตร คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจงโดยใชเกณฑในการคัดเลือกคือเฉพาะ
ประธานหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตรที่ทํางานพันธกิจสัมพันธกับสังคม สําหรับเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม แบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหเอกสาร
แบบสอบถามบริบทการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธและแบบ
ประเมินความความเปนไปไดของระบบ สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนากลุมของขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา
ผลการศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชนของคณะครุศาสตร พบวา ระดับการรับรูของอาจารยประจําหลักสูตรในเรื่องการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีระดับการรับรูเฉลีย่ อยูในระดับมาก และ ระดับปญหาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร มีระดับปญหาในการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวน องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้
ที่ 4.2.2 รอยละที่มีตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีระดับปญหาการดําเนินงานอยูในระดับมาก
ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย
กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยการดําเนินงาน 6 ขอ ดาน
กระบวนการ ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ขอ ดานผลผลิต ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ขอ และดานผลลัพธ
ประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ขอ ทั้ง 4 ดานมีผลการประเมินความเปนไปไดอยูไดระดับมาก
คําสําคัญ ระบบประกันคุณภาพ ,บูรณาการ, พันธกิจสัมพันธ, กระบวนการจัดการความรู
Abstract
This research is the study development of integrated quality assurance system with
Engagement of the Faculty of Education by the knowledge management process. Objective for
To study the context of quality assurance , the result of the mission of the Faculty of Education
with the Society and development of integrated quality assurance system with Engagement of
the Faculty of Education by the knowledge management process. The informant group consists
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of Lecturer in Faculty of Education Uttaradit Rajabhat University. The data collected by focus
groups, document analysis and System feasibility evaluation by questionnaire. The data were
analyzed by descriptive statistics analysis and content analysis.
The result found that the level of perception of the instructors in the course of the
implementation of the quality assurance indicator. The average level of awareness was high.
Problems in quality assurance. The average level of problems in operation was medium level.
The development of integrated quality assurance system, the engagement of the Faculty of
Education by the knowledge management process consists of four factor: input factors consists of
6 items , process factors consists of 5 items , output factor consists of 5 items and outcome
factors consists of 4 items. The four aspects of feasibility evaluation are very high.
Keywords : Quality assurance system , integrated , Engagement, knowledge management process
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามีภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ใหเปนผูมีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยอาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษาตองมีภารกิจหลักสําคัญ 4 ประการ คือ สอน
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปจจุบันนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยไดทํางาน
เพื่อสังคมโดยใชชื่อวา พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) เปนจุดเปลี่ยน (transition) ของ
การทํางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดําเนินการอยูในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงาน
อาสาสมัคร (volunteering) เปนหลัก ไปสูการทํางานรวม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่
เป น หุ น ส ว นระยะยาว (long-term partnership) และหวั ง ที่ จ ะให ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(stakeholders) อยางแทจริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเปนการเชื่อมโยงระหวางภารกิจหลักทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขา
ดวยกันอยางมียุทธศาสตรและเปนระบบ และสงเสริมใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งในระหวางมหาวิทยาลัย
ดวยกันเอง และระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นพันธกิจสัมพันธ จึงเปนการบริการ
วิชาการตามอัตลักษณอยางชัดเจน ซึ่งตอบสนองความตองการทั้งที่มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นและสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เรงสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแกไขปญหาชุมชร ทองถิ่นรวมกันบนพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก รวมคิดรวมทําแบบ
หุนสวน (partnership) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefit) มีการใชความรูและเกิดการ
เรียนรูรวมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social impact) (วิจิตร ศรีสอาน,2557)
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได
กํา หนดองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้คุ ณ ภาพซึ่ง เป น ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุด มศึ ก ษา
ประกอบดวย การประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใชปการศึกษา 2557
อาจารยประจําหลักสูตรนอกจากจะปฏิบัติตามพันธกิจหลักซึ่งประกอบดวย สอน วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และบริการวิชาการแลว ยังตองจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประกอบดวย 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณ ฑิต มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และ การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจํานวน 3 ตัวบงชี้
คือ การรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย มี
จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย และผลที่เกิดกับอาจารย องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบ
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ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน และผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ซึ่งตัวบงชี้ในการประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตรนั้นจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้ที่เปน
ผลลัพธ และตัวบงชี้ที่เปนดานกระบวนการ ในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดานกระบวนการซึ่ง
ประกอบดวย ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน และ ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คอนขางจะเปนปญหาสําหรับ
การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ดังนั้นจึงควรนําหลักการบูรณาการเขามาชวยในการดําเนินงาน
ประกัน คุณ ภาพของระดับหลั กสูตร และการจัด กิจกรรมพันธกิ จสัมพั นธของคณะครุศาสตร ซึ่ง การบูร ณาการ
หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติ ผลลัพธ และการ
วิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระดับการจัดการผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2557) การบูรณาการเรียนการสอน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานั้นเนื่องจากสถาบันปฏิบัติพันธกิจตาง ๆ ตองใหสงผลตอคุณภาพการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัยเปนการเนนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษาหาองคความรูใหม การใชความรูและการสรางสังคมแหงการเรียนรู และใหครูไดนําความรูจากการวิจัย
มาใชในการเรียนการสอนสําหรับการบริการวิชาการเปนการใหบริการทางวิชาที่ทําประโยชนใหกับสังคมแลว
สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารย และอาจารยตองนําความรู
มาสูการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการเพื่อประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม ถื อ เป น พัน ธกิ จ สํา คัญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุด มศึ ก ษา การบู ร ณาการการทํ า นุบํ า รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม เขากับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น ๆ เปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบ
สาน พัฒนาเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรู
ที่ดีขึ้น (เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ,2555)
นอกจากนั้นกระบวนการจัดการความรูจัดไดวาเปนกระบวนการสําคัญในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
ไดเพราะเปนกระบวนการสําหรับยกระดับความรูขององคกร เพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา โดยเปน
กิจกรรมที่ซับซอนโดยครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การรวบรวมขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู การเพิ่มประสิทธิผลของ
องคกร และการประยุกตใชความรู (วิจารณ พานิช,2548) เปาหมายหลักของการจัดการความรูมีประเด็นสําคัญ 3
ประการ ไดแก ประการแรก คือ เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน ประการที่สอง พัฒนาคน คือ การ
พัฒนาผูปฏิบัติงานในองคกร และประการที่สาม เพื่อการพัฒนาฐานความรูขององคกรใหเกิดความยั่งยืน
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสํา คัญของการดําเนินงาน 3 สวน ไดแก การประกั น
คุณภาพระดับหลักสูตร การดําเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ และกระบวนการจัดการความรู ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการความรู
ขึ้น เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรูเกี่ยวกับการบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพและพันธกิจ
สัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สังคมของคณะครุศาสตรกับสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย
กระบวนการจัดการความรู

197

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการ
ความรู ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหาดังนี้
1. บริบทการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับตัวบงชี้ของการ
ประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และปญหาการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
2. บริบทการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม
3. การบูรณาการระหวางระบบการประกันคุณภาพกับงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม
ดวย
กระบวนการจัดการความรู
ขอบเขตดานระยะเวลา ปการศึกษา 2559 เดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
กรอบแนวความคิดการวิจัย

บ ริ บ ท ก า ร
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ระดับหลักสูตร และบริบทการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของ
คระครุศาสตรกับสังคม

ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย
กระบวนการจัดการความรู

สํารวจความรู
รวบรวมพัฒนา

ถายทอดความรู
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ

กระบวนการจัดการความรู้

จัดเก็บ
สังเคราะห

ความเป น ไปได ข องระบบระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ
พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตร
กับ สั งคม ด ว ยกระบวนการจัด การ
ความรู

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

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจํานวน 21 หลักสูตร
กลุมตั วอยา ง คือ ประธานหลักสูต รและอาจารยป ระจํา หลัก สูตรคณะครุ ศาสตรที่ทํ างานวิจัย ที่
สอดคลองกับพันธกิจสัมพันธ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลดังนี้
1. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม และการสังเคราะหเอกสารรายงานประจําป
2. แบบสอบถามบริบทการดําเนินงานการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร
3. แบบประเมินความเหมาะสมของระบบการประกันคุณภาพแบบบูรณาการกับงานพันธกิจ
สัมพันธดวยกระบวนการจัดการความรู
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการตรวจสอบความตรงตรงตามเนือ้ หา โดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยามศัพทปฏิบัติการที่กําหนดไว ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60 – 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 3 วิธี ดังนี้
1. สังเคราะหเอกสารจากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 เพื่อ
พิจารณาการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธของแตละหลักสูตร และศึกษาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
2. สนทนากลุมกับประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในประเด็นการรับรู และปญหา
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพทีผ่ า นมา และเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมดวยกระบวนการจัดการความรู
3. นําระบบการปะกันคุณคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมดวย
กระบวนการจัดการความรูไ ปประเมินความเหมาะสมโดยอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหเชิง
คุณภาพวิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหคา สถิติพื้นฐาน
ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธกับ
ชุมชนของคณะครุศาสตร พบวา
1.1 บริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สรุปได 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การเขียน
รายงานการประเมินตนเองของแตละหลักสูตรไมไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากคณะกรรมการผูประเมินในแตละ
หลักสูตรใหขอเสนอแนะแตกตางกัน และแตละปการศึกษาทางคณะใชผูประเมินไมซ้ํากัน 2) การจัดเตรียมหลักฐาน
ในบางตัวชี้วัดถูกจัดเก็บอยูที่คณะ เชน โครงการพัฒนานักศึกษา เปนตน มีความลาชาในการสรุปผลการดําเนินงาน
และการดําเนินการเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไมเปนปจจุบัน 3) ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรมี
ปญหาสามารถสรุปได ดังนี้ ขาดความเขาใจ ในเรื่องเขียนตัวชี้วัดดานกระบวนการ อาจารยประจําหลักสูตรในบาง
หลักสูตรไมเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ มีจํานวนผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ
เผยแพรจํานวนนอย และอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นมีนอย
1.2 ระดับการรับรูของอาจารยประจําหลักสูตรในเรื่องการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
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ในองคประกอบที่ 3 - องคประกอบที่ 6 อาจารยประจําหลักสูตรมีระดับการรับรูเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.75 ,
SD. = 0.91) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
1.3 ระดับปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในองคประกอบที่ 3 – องคประกอบ
ที่ 6 มีระดับปญหาในการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80 , SD. = 0.94) ยกเวน องคประกอบที่
4 ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละที่มีตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีระดับปญหาการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.69 , SD. = 0.97) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
องค
ตัวบงชี้
ระดับความรู
ระดับปญหาในการดําเนินงาน
ประกอบ
ความเขาใจ
ประกันคุณภาพ
แปลผล
X SD. แปลผล X SD.
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
4.07 0.53 มาก 2.41 0.68
นอย
ดานนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
3.1.2 การเตรียมความพรอม 4.10 0.56 มาก 2.45 0.63
นอย
ของนักศึกษากอนเขา
รับการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา 4.10 0.56 มาก 2.76 0.87
ปานกลาง
นักศึกษา
3.2.1 การควบคุมการดูแลให
คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
3.2.2 การควบคุมการให
4.10 0.72 มาก 2.66 0.94
ปานกลาง
คําปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพ
4.14 0.64 มาก 2.72 0.99
ปานกลาง
นักศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.14 0.58 มาก 2.97 0.91
ปานกลาง
3.3.1 อัตราการคงอยูของ
นักศึกษา
3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษา 4.21 0.56 มาก 3.07 0.96
ปานกลาง
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการ 4.17 0.60 มาก 3.07 0.99
ปานกลาง
จัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
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ตารางที่ 1 ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
(ตอ)
องค
ตัวบงชี้
ระดับความรู
ระดับปญหาในการ
ประกอบ
ความเขาใจ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
SD. แปลผล X SD.
แปลผล
X
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา 3.93 0.59 มาก 2.90 0.90 ปานกลาง
ดานอาจารย
อาจารย
4.1.1 การรับและแตงตั้ง
อาจารยประจํา หลักสูตร
4.1.2 การบริหารอาจารย
4.00 0.60 มาก 2.97 0.91 ปานกลาง
4.1.3 การสงเสริมและพัฒนา
4.10 0.49 มาก 2.97 0.82 ปานกลาง
อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.34 0.61 มาก 2.69 0.71 ปานกลาง
4.2.1 รอยละอาจารยทมี่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละทีม่ ีตําแหนง 4.21 0.86 มาก 3.69 0.97
มาก
ทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการ 4.14 0.88 มาก 3.41 0.98
ของอาจารย (การ
ปานกลาง
ตีพิมพ เผยแพร)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ
4.10 0.67 มาก 2.34 0.97
นอย
อาจารย
4.3.1 อัตราการคงอยูของ
อาจารย
4.3.2 ความพึงพอใจของ
4.10 0.72 มาก 2.17 0.85
นอย
อาจารยประจําหลักสูตร
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
ดาน หลักสูตร การ หลักสูตร
เรียนการสอน การ
5.1.1 หลักคิดในการออกแบบ
ประเมินผูเรียน
หลักสูตร ขอมูลที่ใชใน
การพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร

3.24 0.79

ปาน
กลาง

3.07 0.96

ปานกลาง

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตร
สาขานั้น ๆ

3.24 0.79

ปาน
กลาง

3.07 0.99

ปานกลาง
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5.1.3 การพิจารณาอนุมัตหิ ัวขอ
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
5.2.1 ระบบและกลไกการ
พิจารณากําหนดผูสอน
5.2.2 การกํากับ ติดตาม
และตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ.3 และ
มคอ.4

3.21 0.86

ปาน
กลาง

2.93 1.00

ปานกลาง

3.93 0.70

มาก

2.93 0.96

ปานกลาง

3.97 0.73

มาก

3.21 0.98

ปานกลาง

ตารางที่ 1 ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
(ตอ)
องค
ประกอบ

ตัวบงชี้

ระดับความรู
ความเขาใจ

ระดับปญหาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ

SD. แปลผล X SD.
3.86 0.88 มาก 3.03 0.98

แปลผล
ปานกลาง

3.83 0.71

มาก

2.97 0.91

ปานกลาง

3.93 0.70

มาก

2.97 0.91

ปานกลาง

3.76 0.83

มาก

2.83 0.97

ปานกลาง

3.79 0.90

มาก

2.90 0.98

ปานกลาง

3.72 0.88

มาก

2.69 0.89

ปานกลาง

X

5.2.3

6

การแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.2.4 การกํากับ
กระบวนการเรียน
การสอน
5.2.5 การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการฝก
ปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
5.2.6 การบูรณาการพันธ
กิจตาง ๆ กับการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
5.2.7 การชวยเหลือ กํากับ
ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธและการ
ตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
การประเมินวิทยานิพนธใน
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ระดับบัณฑิตศึกษา
องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
7 ระบบการดําเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
สวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมสี ิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
8 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน
9 กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยรวม

3.86 0.92

มาก

2.83 0.93

ปานกลาง

3.86 0.92

มาก

2.79 0.94

ปานกลาง

3.76 0.91

มาก

2.86 0.95

ปานกลาง

3.75 0.91

มาก

2.80 0.94

ปานกลาง

1.4 ผลการดํ า เนิ น งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนของคณะครุ ศ าสตร พบว า งบประมาณในการ
ดําเนินงานมีจํากัด
ไมพอตอการกําหนด เปาหมายเปนโรงเรียนเครือขายกองทุนของคณะครุศาสตรที่มีระยะทางคอนขางไกล และ
คาใชจายสูง ขาดการประสานงานระหวางผูปฏิบัติและผูดําเนินการ จึงเกิดความผิดพลาด ความเรงรัดในการจัด
กิจกรรมที่ใกลสิ้นปงบประมาณ การประสานงานในเรื่องสถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจลาชาเกินไปดวยขั้นตอนของ
การดําเนินงานของหลักสูตร
2. ผลการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ข องคณะครุ ศ าสตร ด ว ย
กระบวนการจัดการ
ความรู ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานปจจัยนําเขา (Input) ของระบบตนน้ําที่เปนตัวขับเคลื่อนโดยใชกระบวนการ
จัดการความรูในขั้นที1่ การบงชี้ความรู และขั้นที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู ประกอบดวย 6 ขอ ดังนี้ 1.
ศึกษาบริบทของชุมชน หรือโรงเรียนกลุมเปาหมายทีม่ ีปญหาทางวิชาการโดยผานทางหนวยงานตนสังกัดของ
โรงเรียน 2. คณาจารยสรุปประเด็นปญหาทางวิชาการที่ไดและนําขอมูลกลับมาทบทวนสถานการณปญ
 หาของชุมชน
หรือโรงเรียนกลุม เปาหมาย 3.อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหโจทยในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมโรงเรียน
เปาหมายทีต่ องการพัฒนา 4. อาจารยประจําหลักสูตรคัดเลือกรายวิชาที่เปดสอนและสามารถนํามาบูรณาการกับ
การทําพันธกิจสัมพันธ 5. อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนใหออกแบบรายวิชาที่ทางหลักสูตร
คัดเลือกมาบูรณาการ และ รวมกันกําหนดผลลัพธการเรียนรูและชิน้ งาน และ 6. อาจารยผสู อนชี้แจงใหกับ
นักศึกษาในรายวิชาที่ไดรับการคัดเลือกและรวมกันสรางกรอบแนวคิดการทํางาน
2.2 ดานกระบวนการ (Process) ดําเนินงานระบบกลางน้ําของพันธกิจสัมพันธ โดยใช
กระบวนการจัดการความรูในขั้นที่ 3 การจัดความรูใหเปนระบบ ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู และ
ขั้นที่ 5 การเขาถึงความรู ประกอบดวย 5 ขอ ดังนี้ 1. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันกําหนดปฏิทินในการ
ดําเนินกิจกรรม 2. นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมชี้แจงกับชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจง
หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ 3. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษารวมกันจัด
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กิจกรรมพันธกิจสัมพันธตามที่กําหนดไวในปฏิทิน 4. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษารวมกัน
ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการเก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม และ 5.
อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกันวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
2.3 ดานผลผลิต ( Output) ของระบบปลายน้ําที่ทําใหเกิดผล โดยใชกระบวนการจัดการ
ความรูในขั้นที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และขั้นที่ 7 การเรียนรู ประกอบดวย 5 ขอ ดังนี้ 1. อาจารยผูสอน
และนักศึกษาสรุปองคความรูที่ไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียนเปาหมาย 2. อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักเรียนนําองค
ความรูที่ไดไปสูการตอยอดกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม 3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการไดเขารวมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธที่ผูสอนนํามาบูรณาการในรายวิชาที่สอน 4. อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูสอน หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและโรงเรียนกลุมเปาหมายประเมินความสําเร็จของกิจกรรม และ 5.
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทนชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย
รวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
2.4 ดานผลลัพธ (Outcome) คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเสร็จสิ้น ประกอบดวย 4
ขอ ดังนี้ 1. ไดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรที่ไดลงมือปฏิบัติกับพื้นที่จริงและไดรับประสบการณจริง 2.
อาจารยผูสอนไดแนวทางในการนํากระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทํา
ผลงานทางวิชาการ 3. ไดกระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ และ 4. ไดแนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ
3. ผลการประเมินความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุ
ศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู ทั้ง 4 ดาน มีผลการประเมินความเปนไปไดในภาพรวม มีความเปนไปไดอยู
ในระดับ มาก สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุ
ศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู
ระบบประกัน
กระบวนการ จํานวนขอในการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับความ
คุณภาพ
จัดการความรู
ดําเนินการ
มาตรฐาน
เปนไปได
ดานปจจัยนําเขา
ขั้นที่1-ขั้นที่2
6 ขอ
4.30
0.74
มาก
ดานกระบวนการ
ขั้นที่3-ขั้นที่5
5 ขอ
4.13
0.91
มาก
ดานผลผลิต
ขั้นที่6-ขั้นที่7
5 ขอ
4.17
0.79
มาก
ดานผลลัพธ
4 ขอ
4.30
0.79
มาก
เฉลี่ย
4.23
0.73
มาก
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ผลพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรดวยกระบวนการจัดการ
ความรู
ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตร
ดวยกระบวนการจัดการความรู

Process
กลางน้ํา

Input
ตนน้ํา
ขั้นที่1การ
บงชี้ความรู

ขั้นที่2 การสราง
และแสวงหา
ความรู

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

ขั้นที่ 3 การ
จัดความรูให
เปนระบบ

ขั้นที่ 4 การ
ประมวลและ
กลั่นกรองความรู

Output
ปลายน้ํา
ขั้นที่ 5 การ
เขาถึงความรู

1. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันกําหนด
ปฏิทินในการดําเนินกิจกรรม
2. นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมชีแ้ จง
กับชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจง
หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ
3. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร
และนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมพันธกิจ
สัมพันธตามที่กําหนดไวในปฏิทิน
4. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร
และนักศึกษารวมกันออกแบบเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเนิน
การเก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม
5. อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน

ขั้นที่ 6 การ
แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู

ขั้นที่ 7 การ
เรียนรู

1. อาจารยผูสอนและนักศึกษาสรุปองค
ความรูที่ไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียน
เปาหมาย
2. อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักเรียนนํา
องคความรูที่ไดไปสูการตอยอดกับ
ชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม
3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาจากการไดเขารวม
กิจกรรม
พันธกิจสัมพันธที่ผูสอนนํามาบูรณาการ
ในรายวิชาที่สอน
4. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน
หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและ
โรงเรียนกลุมเปาหมายประเมิน
ความสําเร็จของกิจกรรม
5. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน
นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทน
ชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย
รวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรม

ดานผลลัพธ
1.ไดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรที่ไดลงมือปฏิบัติกับพื้นที่จริงและไดรับประสบการณจริง
2.อาจารยผูสอนไดแนวทางในการนํากระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทําผลงานทางวิชาการ
3.ไดกระบวนการทํ
างานเชิงจบูัยรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
อภิปรายผลการวิ
4.ไดแนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ

ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรดวยกระบวนการ
จัดการความรู ประกอบดวย 4 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานปจจัยนําเขาของระบบตนน้ําในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธเปนการเตรียมการกอนดําเนินงาน
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กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ โดยการรวมกันกําหนดปญหาทางวิชาการของพื้นที่เปาหมาย สอดคลองกับ ปยะวัติ บุญหลง (2559,6) ไดกลาววาระบบตนน้ําของพันธกิจสัมพันธ คือ โจทยที่ตองมาจากสังคมโดยใชวิชาการเขาไปทําความ
เขาใจกับสถานการณหรือเสนอวิธีแกปญหา พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนอยูในสังคมและตองบอกไดวา
เปนโจทยของใคร อยูที่ไหน การพัฒนาระบบในดานนี้ไดนํากระบวนการจัดการความรูมาประยุกต 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่
1 การบง ชี้ห รือ การค นหาความรู ซึ่ งเป นกระบวนการสํา คัญ ในการกํ าหนดป ญหาทางวิชาการและการจัด สรร
ทรัพยากรที่จํานํามาจัดกิจกรรม และขั้นที่ 2 การสรางและการแสวงหาความรู ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาความรูของแตละ
บุคคลในลักษณะกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการระดมความคิด ในการดําเนินงานดานปจจัยนําเขา
ของระบบตนน้ํา อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 6 ขอ ดังนี้ ขอ 1 ศึกษาบริบทของชุมชน หรือโรงเรียน
กลุมเปาหมายที่มีปญหาทางวิชาการโดยผานทางหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน ขอ 2 คณาจารยสรุปประเด็น
ปญหาทางวิชาการที่ไดและนําขอมูลกลับมาทบทวนสถานการณปญหาของชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย ขอ 3
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหโจทยในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมโรงเรียนเปาหมายที่ตองการพัฒนา ขอ 4
อาจารยประจําหลักสูตรคัดเลือกรายวิชาที่เปดสอนและสามารถนํามาบูรณาการกับการทําพันธกิจสัมพันธ ขอ 5
อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนใหออกแบบรายวิชาที่ทางหลักสูตรคัดเลือกมาบูรณาการ และ
รวมกันกําหนดผลลัพธการเรียนรูและชิ้นงาน และขอ 6 อาจารยผูสอนชี้แจงใหกับนักศึกษาในรายวิชาที่ไดรับการ
คัดเลือกและรวมกันสรางกรอบแนวคิดการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บุญดี บุญญาจิต (2547,169) ที่กลาว
วา การคนหาความรูเปนขั้นตอนแรกที่องคกรจําเปนตองมี เปนการสํารวจวามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด
เพื่ อ ให อ งค ก รวางขอบเขตของการจั ด การความรู และสามารถจั ด สรรทรั พ ยากรได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล นอกจากนั้นยังเปนโครงสรางพื้นฐานความรูที่องคกรสามารถใชเปนฐานในการตอยอดขยายความรูใน
เรื่องตาง ๆ อยางเปนระบบ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ น้ําทิพย วิภาวิน (2547,30) ที่กลาววา การ
แสวงหาความรู คือการจัดหากรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาและสรางความรูใหมจากทักษะและความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคกรและพื้นที่เปาหมาย
2. ดานกระบวนการของการดําเนินงานระบบกลางน้ําของพันธกิจสัมพันธเปนการลงมือดําเนินกิจกรรม
ตามแผน และกรอบแนวคิดการทํางานที่กําหนดไวในระบบตนน้ํา การพัฒนาระบบในดานนี้ไดนํากระบวนการ
จัดการความรูมาประยุกตใช 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ ขั้นที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู และขั้นที่ 5 การเขาถึงความรู อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ ขอ 1 อาจารย
ผูสอนและนักศึกษารวมกันกําหนดปฏิทินในการดําเนินกิจกรรม ขอ 2 นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมชี้แจงกับ
ชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจงหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ ขอ 3 อาจารยผูสอน
อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธตามที่กําหนดไวในปฏิทิน ขอ 4 อาจารย
ผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษารวมกันออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ดําเนินการเก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม และขอ 5 อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกันวิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน สอดคลองกับแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ (2547,163-168) ที่กลาวไววา
การจัดการความรูใหเปนระบบนั้นเปนการรวบรวมความรูที่มีอยูกระจัดกระจายมาจัดระบบและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
เมื่อจัดระบบแลวก็จะทําใหงายและสะดวกกับการประมวลและกลั่นกรองความรู ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํา
ความรูที่ไดไปใชกับพื้นที่เปาหมายใหใชประโยชนไดสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและงายตอการ
เขาถึงความรู นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2559,34-35) ที่ไดสรุปวา อาจารยผูสอน
สามารถทําหนาที่ไดหลายบทบาทสําหรับงานวิชาการเพื่อสังคม เชน เปนผูประสานโลกความรูเชิงวิชาการกับโลก
ความรูภาคปฏิบัติหรือการสรางความกลมเกลียวระหวางหลักการทางวิชาการกับชุดความรูของพื้นที่เปาหมายเปน
ผูสรางโอกาสที่จะประยุกตใชความรูในสถานการณจริงหรือนําความรูทางวิชาการที่มีอยูแลวไปทดลองใชในสนาม
จริง ที่สนามจริงจะมีความซับซอนยิ่งกวาในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่นักวิชาการสามารถ
ควบคุมตัวแปรไดทุกอยาง เปนผูพัฒนาความรูใหม โดยนําความรูทางวิชาการที่มีเทากับความรูของพื้นที่เปาหมายมา
ทําการประยุกตใหเกิดความรูใหมเปนผูนําเสนอทางเลือกที่หลากหลายแกพื้นที่เปาหมาย
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3. ดานผลผลิตเปนระบบปลายน้ําของพันธกิจสัมพันธเปนผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการจากระบบ
กลางน้ํา การพัฒนาระบบในดานนี้ไดนํากระบวนการจัดการความรูมาประยุกตใช 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 6 การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู และขั้นที่ 7 การเรียนรู อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ ขอ 1 อาจารย
ผูสอนและนักศึกษาสรุปองคความรูที่ไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียนเปาหมาย ขอ 2 อาจารยผูสอนมอบหมายให
นักเรียนนําองคความรูที่ไดไปสูการตอยอดกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม ขอ 3 อาจารยผูสอนประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาจากการไดเขารวมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธที่ผูสอนนํามาบูรณาการในรายวิชาที่สอน ขอ 4
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและ โรงเรียนกลุมเปาหมายประเมิน
ความสําเร็จของกิจกรรม ขอ 5 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทนชุมชน
หรือโรงเรียนกลุมเปาหมายรวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม สําหรับการดําเนินงานในระบบ
ปลายน้ํานั้น ผลผลิตที่ไดรับตองสอดคลองกับความตองการของกลุมบุคคลในพื้นที่เปาหมายที่รวมกันกําหนดปญหา
เชิงวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปยะวัติ บุญ-หลง (2559,6) ที่กลาววา ระบบปลายน้ําของพันธกิจสัมพันธ
นั้นเมื่อทํางานเสร็จแลวไดประโยชนอยางไร กับใคร ที่ไหน สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายหรือไม
การดําเนินงานรวมกันระหวางอาจารยผูสอน นักศึกษาและชุมชนหรือโรงเรียนพื้นที่เปาหมายเปนการดําเนินงานที่
อยูบนพื้นฐานพันธกิจสัมพันธที่เปนการบริการวิชาการตามอัตลักษณอยางชัดเจน ซึ่งตอบสนองความตองการทั้งที่
มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นกับสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เรงสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่นรวมกันบนพื้นฐาน 4
ประการ คือ รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการใชความรูและเกิดการ
เรียนรูรวมกันและเกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (วิจิตร ศรีสอาน,2557)
4. ดานผลลัพธที่เกิดขึ้นตามมาหลังดําเนินการเสร็จสิ้น ประกอบดวย 4 ขอ ดังนี้ ขอ 1 ไดแนวทางในการ
พัฒนา
นักศึกษาครุศาสตรที่ไดลงมือปฏิบัติกับพื้นที่จริงและไดรับประสบการณจริง ขอ 2 อาจารยผูสอนไดแนวทางในการ
นํากระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทําผลงานทางวิชาการ ขอ 3 ได
กระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ และขอ 4 ได
แนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะธิดา นาคะเกษียร (2557) ไดศึกษาเรื่อง
การบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยสูการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยสรุปผลการเกิด
ประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝายนั้น ประกอบดวย เกิดการพัฒนาชุดขอมูลชุมชน กลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาตรงจุด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เกิดชุดความรูและมองเห็นประเด็นในการพัฒนา และนักศึกษาได
เรียนรูจากการดําเนินงานภาคสนามที่นอกเหนือจากหองเรียน สําหรับการเกิดการเรียนรูรูกันและนําไปสูผลงาน
วิชาการซึ่งผลลัพธและผลผลิตจากการดําเนินโครงการในระบบตนน้ําและระบบกลางน้ํากอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
เกิดการตอยอดและขยายผลงานวิชาการ ไดแก การเรียนการสอนสูการบริการวิชาการเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูเชิงทฤษฏีมาสูการเรียนรูบนฐานประสบการณจริง และ การเรียนการสอนสูการ
บริการวิชาการและวิจัย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (2555) ไดกลาวไววา
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ กับกระบวนการเรียนการสอนสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ การ
กําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน ในรายวิชาที่อาจารยสอน และ
รูปแบบที่ 2 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 คณะครุศาสตรควรมีการวิเคราะหตัวบงชี้วัดของการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละตัวบงชี้ที่
สามารถดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับพันธกิจสัมพันธได และ จัดทําแผนการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธระยะยาว 4
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ปรวมกับสังคม ชุมชน หรือโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายใหชัดเจน และลงมือดําเนินการตามแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ควรสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักและการเห็นคุณคา
ของการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
1.2 คณะครุศาสตรควรออกแบบรายวิชาที่สัมพันธกับการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ จากนั้นให
อาจารย ประจํา หลัก สู ตรและผู สอนคัด เลือ กรายวิช าให ส อดคลอ งกับ บริบ ทพื้น ที่ และกิจ กรรมที่จ ะดํา เนิน การ
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจสัมพันธ
1.3 คณะครุศาสตรตอ งกํากับและติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและใหการสนับสนุนหลักสูตรที่
มี
การบู ร ณาการเรี ย นการสอนกั บ พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มา 1 ชุ ด เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
1.4 ฝายกิจกรรมนักศึกษาตองประสานงานกับหลักสูตรเพื่อจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธของนักศึกษา
1.5 คณะครุ ศ าสตร ค วรจั ด เวที วิ ช าการป ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รได นํ า เสนอผล
ความสําเร็จ
ในการดําเนินงานกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ
1.6 คณะควรจัดทีมพี่เลี้ยงใหกับทุกๆ หลักสูตรสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
สังคม
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
สังคม
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การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
Development of Thai skill exercises coordinates augmented reality technology (AR) :
Pali and Sanskrit loanwords for grade 10th students
Srisamrongchanupatham School ,Sisamrong, Sukhothai .
กฤษกร พุมนวล1 วทัญู ขลิบเงิน2 และพิชญา สกุลวิทย3
Kritsakorn Poomnuan1 Wathanyu Khlib-ngoen2 and Phitchaya Sakulwit3
1

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อาจารย ดร. ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรง
ชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํ โรง
จังหวัดสุโขทัย ที่มตี อแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(AR) เรื่อง คํายืม
ภาษาบาลีและสันสกฤต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะโดยใช E₁/E₂
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะ จํานวน 7 แบบฝก พบวา แบบฝกทักษะวิชาภษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่ ง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบ
ฝกทักษะ ในระดับมากที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.65 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ .590
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คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ, คํายืมภาษาบาลีและสันสฤต, เทคโนโลยีภาพเสมือน
skill exercises, Pali and Sanskrit loanwords, and augmented reality technology
Abstract
The objectives of this study were to develop and study efficiency of Thai exercises
coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords for 10th grade
students at Srisamrongchanupatham School , Sukhothai to comply with the standard criterion
80/80, to study the achievement of the students of learning using Thai exercises coordinates
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords using the pre-test and the posttest and to study the satisfaction of the students through using Thai exercises coordinates
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords. The sample consisted of 37
students in the 10 th grade at Srisamrongchanupatham School. The instruments used in this study
were Thai exercises, coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords,
the achievement test of learning, and the satisfaction evaluation of the students for Thai
exercises coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords. The data
used to analyze were mean, standard deviation and efficiency of learning activities levels by
using E₁/E₂.
The results were found:
1. Developing and finding efficiency of Thai exercises coordinates augmented reality
technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords for 10th grade students at Srisamrongchanupatham
School , Sukhothai were at level 94.07/80.94 that higher than the expected standard of 80/80.
2. The achievement of learning by using Thai exercises coordinates augmented reality
technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords was significantly higher than before applying the
training, at 0.05 degree of significance.
3. The results of the satisfaction of the students towards using Thai exercises coordinates
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords indicate that, in overall students
expressed the highest level of satisfaction with the average score of 4.65, with the standard
deviation of 0. 590.
Key word: exercises, Pali and Sanskrit loanwords, and augmented reality technology
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติและเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธที่ดตี อกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง
สันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหวจิ ารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั เปนสื่อ
แสดงภูมิปญ
 ญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัตลิ ้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ
และสืบสานใหคงอยูคชู าติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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ในปจจุบันเด็กไทยกลับมีปญ
 หาอยางมากกับการใชภาษาไทยและการเรียนภาษาไทย ซึ่งอาจเปนเพราะคิด
วาภาษาไทยเปนภาษาที่ใชอยูแลวในชีวิตประจําวัน จึงทําใหละเลยการใสใจในการเรียน สงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งวิชาภาษาไทยนั้นมิไดเรียนแคพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เทานั้น แตยัง
มีศาสตรอีกหลายแขนง ความรูอีกหลายดานที่ตองเรียนและฝกพัฒนา ทั้งทักษะการฟง ดู พูด อาน เขียน คิด และ
วิเคราะห ทําใหเกิดการสังเคราะหและนําไปใชได หรือแมแตการเรียนเรื่องของคํายืมภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับภาษาไทยเปนอยางมาก และมีใชมานานแลว จนทําใหหลายคนคิดวาคําเหลานั้นเปนคําของไทย หาก
ไมไดเรียนและไม ใสใจในการเรียน ก็จะไมสามารถแยกไดวาคําเหลานั้นเปนคําไทยแทหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คํายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งมีใชอยางมากมายปะปนกับคําไทย หากไมพิจารณาอยางถองแทก็จะคิดไดวา
เปนคําไทย หากเราใชคําผิดประเภท ไมรจู ักที่มา ไมทราบความหมาย ก็จะมีผลตอการเรียนในเรื่องตอ ๆ ไปดวย
เชน การสรางคํา
ดวยเหตุผลขางตนประกอบกับการที่ขาพเจาไดปฏิบตั ิการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และไดมีโอกาสสอนนักเรียนเรื่องคํายืมภาษาตางประเทศ ซึ่งคํา
ยืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต ถือเปนปญหาใหญที่นักเรียนยังคงมีปญหา นอกจากจะไมรูความหมายแลว ก็ยังไม
สามารถแยกไดวาคําที่นักเรียนพบนั้นเปนคําภาษาบาลีหรือสันสกฤต ซึ่งขาพเจาเห็นวาหากไมมีการพัฒนาในเรื่องนี้ก็
อาจจะสงผลเปนปญหาตอนักเรียนไดในอนาคต เพราะในเรื่องตอไปนั้น นักเรียนจะตองใชความรูเรื่องคํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤตไปใชในการเรียนเรื่องการสรางคํารูปแบบตาง ๆ ตอไป
ดังนั้น ขาพเจาจึงไดคดิ ที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตขึ้นมา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มทักษะความรูในเรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตใหกับนักเรียน
โดยตระหนักวาจะตองพัฒนาแบบฝกที่สอดคลองและตรงตามความสนใจของนักเรียน ทันโลกและเหตุการณ ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อที่จะเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจทางการเรียนของนักเรียนอีกทางหนึ่ง และเพือ่ ใหนักเรียนเกิด
ความสนุก เพลิดเพลิน อยากเรียนรูและไมเบื่อที่จะศึกษาหาความรูด วยตนเอง และเพื่อใหสอดคลองกับไทยแลนด
ยุค 4.0 และการกาวสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ โดยเนนใหผเู รียนคนควาหาความรูดวย
ตนเองเปนหลัก มีครูเปนผูใหคําปรึกษา และมุงเนนการใชเทคโนโลยีที่มีอยางสรางสรรค ประกอบกับการที่ขาพเจา
สังเกตพบวานักเรียนสวนใหญใชเวลาอยูกับสมารตโฟนมาก จึงไดคดิ หาวิธีที่จะใหนักเรียนใชสมารตโฟนที่มีในมือให
เกิดประโยชนสูงสุด จึงไดศึกษาขอมูลและพัฒนาแบบฝกทีผ่ สานเทคโนโลยีเขาไป จึงไดมาเปนแบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต เพื่อใหนักเรียนสนใจและไมเกิด
ความรูส ึกเบื่อหนายกับการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเดิม ๆ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูป
ถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทีม่ ีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
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สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย ที่มีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤตอยูในระดับพอใช
ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 200 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 37 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/3
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มตี อการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํา
ยืมภาษาบาลีและสันสกฤต
3. เนื้อหา
1. เนื้อหามาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูต ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ
3. แบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) จํานวน 7 แบบฝก
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน 4 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 2
สัปดาห
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
-ประสิทธิภาพของแบบฝก
แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะ
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
สันสกฤต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4
ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 200 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 37 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 7 แบบฝก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํ โรง จังหวัดสุโขทัย
3. แบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยอผสานทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับดังนี้
1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถถึงโรงเรียนที่ผูวิจัยตองการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มาทําการทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํ โรง จังหวัดสุโขทัย
3. นําแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต จํานวน 7
แบบฝก มาใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง
จังหวัดสุโขทัย ทําทีละแบบฝก หลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว โดยมีการสอน
ประกอบดวย
4. นําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มาทําการทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ปฏิบัติหลังจากที่ทําแบบฝกทักษะครบแลวทั้ง 7 แบบฝก
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5. ผูวิจัยวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียน ศรีสาํ โรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต จํานวน 20 ขอ โดยใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจลงใน
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมด มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง
ดังนี้
1. นําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหาดัชนีความสอดคลอง
หรือ คา IOC
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต โดยนําคะแนนแบบฝกแตละชุดและคะแนนทดสอบหลังเรียน ดวยการหาคา
ประสิทธิภาพ E₁/E₂ เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80/80
3. ใชสถิติแบบพรรณนาวิเคราะหผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียน โดยใชคาเฉลีย่ ( Χ ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การทดสอบสถิติ นําคะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียนกับคะแนนเกณฑรอยละ 80
ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบดวย One Sample t- test
5. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียน โดยใชสถิติ t-test dependent
ผลการวิเคราะหขอมูล
การสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยได
สรางชุดแบบฝกทักษะขึ้นมา 7 แบบฝก คือ
แบบฝกทักษะที่ 1 เรื่อง ความเขาใจเรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
แบบฝกทักษะที่ 2 เรื่อง คําคูฉันคืออะไร
แบบฝกทักษะที่ 3 เรื่อง คําไหนบาลี คําไหนสันสกฤต
แบบฝกทักษะที่ 4 เรื่อง รอบรูคําบาลี สันสกฤต
แบบฝกทักษะที่ 5 เรื่อง จับคูคําและความหมาย
แบบฝกทักษะที่ 6 เรื่อง อานแลววิเคราะหหา คําใดบาลี คําใดสันสกฤต
แบบฝกทักษะที่ 7 เรื่อง ฟงแลวพิจารณาหา คําใดบาลี คําใดสันสกฤต
คาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะโดยการหาคา E₁จากคะแนนแบบฝกระหวาง
เรียน และ คาE₂ จากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียน และนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดัง
ตารางที1่
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ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
E₁(80 ตัวแรก)
E₂(80 ตัวหลัง)
แบบฝก
ผล
รอยละของคาเฉลี่ย
รอยละของคาเฉลี่ย
คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต
94.07
80.94
สูงกวาเกณฑ
รวม
94.07
80.94
สูงกวาเกณฑ
จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
เพื่อใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยจึงนําเสนอดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กอนเรียน

จํานวน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คา t

37

6.945

2.494

-24.047*

หลังเรียน

37

16.189

1.681

Sig.
.000

* P<0.05 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย

ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

เพื่อใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํ โรง จังหวัดสุโขทัย
ผูวิจัยจึงนําเสนอดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับ
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
รายการ
S.D
ระดับความพึงพอใจ
Χ
1. ดานเนื้อหา
4.65
.557
พึงพอใจมากที่สุด
2. ดานสื่อ/แบบฝกทักษะ
4.63
.608
พึงพอใจมากที่สุด
3. ดานการจัดกิจกรรม
4.68
.609
พึงพอใจมากที่สุด
4. ดานการนําไปใช
4.68
.606
พึงพอใจมากที่สุด
รวม
4.65
.590
พึงพอใจมากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.65, S.D = .590) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คาเฉลีย่ มากที่สดุ มีสองดาน ไดแก
ดานการจัดกิจกรรม ( Χ = 4.68, S.D = .609) และ ดานการนําไปใช ( Χ = 4.68, S.D = .606) รองลงมาคือดาน
เนื้อหา ( Χ = 4.65, S.D = .557) ดานสื่อและแบบฝกทักษะ ( Χ = 4.63, S.D = .608) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะจํานวน 7 แบบฝก พบวา แบบฝกทักษะภาษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่ ง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรง
ชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ขอที่ 2
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทีม่ ีตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี
ภาพ
เสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .590 ซึ่งสูงกวา
สมมติฐานการวิจยั ที่ตั้งไวขอที่ 3
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูป
ถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย อภิปรายผลไดดังนี้
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะ จํานวน 7 แบบฝก
และสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยแบบฝกทักษะพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ ใหนักเรียนเรียนรูในภาพรวม
แลวจึงศึกษารายละเอียดปลีกยอย และเรียงลําดับจากเรื่องงายไปหายาก ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเปนรายบุคคล
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เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถฝกปฏิบตั ิจริงในเรือ่ งคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งในการพัฒนา
แบบฝก แตละแบบฝกนั้น ไดพัฒนาขึ้นอยางมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสมกับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรี
สําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่ งคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรี
สําโรงชนูปถัมภ อําเภอ ศรีสาํ โรง จังหวัดสุโขทัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สอดคลองกับ สมพงษ ศรีพยาต (2553) ที่ไดวิจัย
เรื่องการพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.90/86.75 แสดงวาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ เชนเดียวกับละเอียด มีคม (2550) ที่ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน การเขียนคําพยัญชนะ
ตน ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอาน การเขียนคํา
พยัญชนะตน ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.19 / 80.24
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรง
ชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนมีคาเฉลีย่ เทากับ 6.94
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.49 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.19
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.68 แสดงวาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 สอดคลองกับ มนทิรา ภักดีณรงค (2540) ที่กลาววา วิธีที่จะฝกทักษะทางภาษาไทย
ใหไดผลดีวิธีหนึ่ง คือ การฝกทักษะดวยการฝก เพราะแบบฝกเปนสวนประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการสอน
ทักษะทางภาษา แบบฝกจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลว สามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดและเหตุผล สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียนได เพราะแบบฝกจะ
ชวยใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณหลายแบบ มีทักษะอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและเปนการทาทายใหนํา
ประสบการณ มาประยุกตใชกับบทเรียนดวยแบบฝก ชนิดตาง ๆ มีความสามารถในการเรียนรูไดดีเพราะนักเรียนได
ฝกกระทําบอย ๆ ไดลงมือทําเองและสนุกสนานในการทําแบบฝกหัด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีเกสตัลท
(Gestalt) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูใ นกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ไดกลาวไววา การสงเสริมใหผูเรียนมี
ประสบการณมากมายและหลากหลายจะชวยใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาและคิดริเริม่ ไดมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี,
2547) เชนเดียวกับสุพรรษา ทิพยเที่ยงแท (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยเรือ่ ง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถิ่นชะอํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีทักษะ
ในการเขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เบญจมาศ เสาะสืบงาม (2558) ที่ไดวิจยั เรื่อง ผลการใชแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทีม่ ีตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสาํ โรง
ชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ
ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งสูงกวาสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว เพราะนักเรียนเรียนรูด วยความเขาใจและมีความสุขที่ไดเรียน
ดวยวิธีการเรียนรูใหม ๆ ที่ใชชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืม
ภาษาบาลีและสันสกฤต เขามามีสว นรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แทนการสอนแบบเดิม ๆ คือเนนการ
บรรยายหรือฝกจากแบบฝกทักษะธรรมดาทั่วไปอยางเดียว ซึ่งผลของความพึงพอใจไมไดเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามเพียงอยางเดียว แตจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมใหความสนใจ ตั้งใจและ
กระตือรือรน ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตมากขึ้น และเกิดการอยากเรียนรู มี
ปฏิสัมพันธรวมกันอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งสอดคลองเนาวรัตน ชื่นมณี (2540) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก
ทักษะ สรุปไดวา แบบฝกจําเปนตอการเรียนทักษะทางภาษา เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นสามารถ
จดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพทตางๆไดคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนาน ในขณะเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองสามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองไดและนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซึ่งจะมีผลทําใหครู
ประหยัดเวลา คาใชจายและภาระไดมาก นอกจากนี้แลว ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไทยไปใชสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพดวย และยังสอดคลองกับ นงคราญ ศรีสะอาด และคณะ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง การสราง
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุรยิ ะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค
เพื่อ 1) สรางและหาคุณภาพของสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 2) หาประสิทธิภาพของ
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนที่
เรียนจากสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยี เสมือนจริง 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดมะนาว ซึ่งไดจากการสุม อยางงาย โดยวิธีจับสลาก จํานวน 1 หองเรียน 30 คน ผล
ศึกษาพบวา 1) สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง มีคุณภาพเนื้อหาอยูระดับดี ( Χ =4.48,
S.D.=0.13) และคุณภาพดานสื่อการนําเสนออยูในระดับดี ( Χ =4.47, S.D.=0.09) 2) สภาพแวดลอมทางการเรียน
จากเทคโนโลยีเสมือนจริง มีประสิทธิภาพ 82.17/81.23 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนที่ผานสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่สรางขึ้นมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนที่เรียนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สรางขึ้น มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 5) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนจากสภาพแวดลอมทางการเรียนจาก
เทคโนโลยีเสมือนจริงอยูในระดับมาก สรุปไดวาการสรางสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบสุริยะสําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได
แตจะเห็นไดวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ คือคาคะแนนระหวาง E₁/E₂ มีคาเฉลี่ยที่คอนขางหาง
กัน คือ E₁ เทากับ 94.07 และ E₂ เทากับ 80.94 อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนไดทําแบบฝกทักษะนั้น ๆ หลังจาก
การสอนเสร็จ ความรูขณะนั้นยังคงอยู ประกอบกับในสวนของแบบฝกทักษะมีการแทรกขอควรจําอยูบ างในบาง
แบบฝกทักษะ จึงทําใหนักเรียนสามารถปฏิบตั ิแบบฝกทักษะไดคะแนนดี แตเมื่อทิ้งระยะเวลาจนถึงการสอบหลัง
เรียนนั้น นักเรียนอาจจะขาดการทบทวนบทเรียน หรือหลงลืมขอควรจําไปบาง ทําใหไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ไมสูง
เทากับคะแนนการทําแบบฝกทักษะ แตก็ยังคงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคอื รอยละ 80/80

219

ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน ในการเรียน สนุกกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายตามขั้นตอนแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง และจากการสังเกตผูว ิจัยพบวา
นักเรียนใหความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นและแตละคนชวยกันทํากิจกรรมดวยความ
สนุกสนาน
ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยครั้งนี้
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตนี้
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม สาระการ
เรียนรูภ าษาไทย ครูผูสอนอาจนําแนวทางการพัฒนานี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือประยุกตใชกับนักเรียนในชั้นที่
สอนได
2. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น
สามารถนําไปใชสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญ
 หาในการเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตได เพราะ
เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก
3. ผูสอนควรเห็นความสําคัญของการใชสื่อ และการผลิตสื่อประกอบการสอนเพื่อพัฒนา การเรียน การ
สอน การพัฒนาแบบฝกประกอบเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับหลักภาษาไทย เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความไมเขาใจ
หลักภาษาของนักเรียนได โดยมีการพัฒนาใหสอดคลองการการเจริญกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต แบบรายบุคคล สําหรับเรียนเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล ซึ่งนักเรียนจะไดศึกษาหาความรูตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองอาจจะเปนที่โรงเรียนหรือทีบ่ านก็ได และนักเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรูด วยตนเอง
2. ควรศึกษาการพัฒนาสื่อภาพเสมือนจริงใหมีกลวิธีดึงดูดความสนใจ หรือเราความสนใจเพิ่มเติม เพื่อเปน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ควรหาคาความยากงาย คาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบดวย
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื่อแกไขปญหาการอานออกเสียง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ที่พูดภาษาอีกอและมูเซอ
The Development of Application to Solve Pronunciation Problems
of Grade 1 Lahu and Akha students
ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน
Nutreutai Arunsirot
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอา
ขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียง กอนและ
หลังการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพื่อใชในการแกไขปญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พูดภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนบานนาหวาย โรงเรียนบานเมืองนะ โรงเรียนบานอรุโณทัย โรงเรียนแกนอยศึกษา โรงเรียนบานหนองเขียว
โรงเรียนโครงการหลวงแกนอย โรงเรียนบานรินหลวง และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ภายในพื้นที่ตําบลเมืองนะ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 232 คน โดยสามารถแบงออกนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คน
และชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แอพพลิเคชั่นที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานในระดับประถมศึกษาปที่ 1
ผลการวิจัยพบวาแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตดังกลาวมี
คาประสิทธิภาพเทากับ 80.06/80.02 และผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียน
ของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) โดยการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต
สูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 39.89 และ 7.82 ตามลําดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงหลังเรียนของ
นักเรียนชาว
อาขา (อีกอ) สูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 40.58 และ 8.00 ตามลําดับเชนกัน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ระบบเสียง / ลาหู (มูเซอ) / อาขา (อีกอ) / แอพพลิเคชั่น / แอนดรอยด
Abstract
The objectives of this investigation were to examine the differences between the
phonological system of Standard Thai and those of Akha and Lahu based on the contrastive
analysis, to construct a computer-assisted instruction on the Android operations system for
tablet use in order to solve Thai language pronunciation problems of Grade 1 Lahu and Akha
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students with an 80/80 quality and efficiency standard, and to compare the pre- and postreading achievements of the students after implementing the CAI. The participants involved in
this study consisted of 187 Lahu native students and 45 Akha native students, 232 students in
total, in eight primary schools in Tambon Muang Na, Chiang Dao District, Chiang Mai Province.
The research instrument was the Android-based computer assisted instruction lessons and the
data were collected by administering the standard Thai pronunciation achievement tests.
The research findings reveal that the efficiency of the lessons was 80.06/80.02. The
posttest achievements on the pronunciation of the consonants, vowels and tones of Lahu
students after implementing the lessons were higher than the pre-test achievements, with the
mean of 39.89 and 7.82 respectively and the posttest pronunciation achievements of Akha
students after implementing the lessons were also higher than the pre-test achievements, with
the mean of 40.58 and 8.00 respectively. When the pre- and posttest scores of both groups were
compared, they are found that the posttest scores were significantly higher at the .01 level.
Keywords: phonological system / Akha / Lahu / Application/ Android
ความเปนมาและความสําคัญ
ทักษะการสื่อสารเปนหนึ่งในทักษะสําคัญในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนปจจัยที่สงผลตอการประสบความสําเร็จไมวาจะเปนถายทอดความหมายไดตรงประเด็น หรือการ
สื่อสารที่กอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนั้นภาษาจึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารที่สําคัญ มนุษยกําหนดภาษาขึ้นใช
เพื่อสื่อความหมายระหวางมนุษย ภาษาเปนตัวกลางในการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการของ
บุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง ทําใหเกิดความเขาใจกัน ภาษาของมนุษยเปนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีกระบวนการใน
การสื่อสารชัดเจนมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการที่ทําใหสามารถสื่อสารไดทุกเรื่อง สามารถเรียนรู เลียนแบบ
ถายทอดจากบุคคลในสังคมเดียวกันได ไมใชเกิดจากสัญชาตญาณหรือพันธุกรรม (ศศิธร ธัญลักษณานันท, 2542)
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่ใชในการสื่อสารในประเทศไทยซึ่งแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ได
ระบุใหรัฐพึงจัดการศึกษาใหประชาชนชาวไทยทุกคน สามารถใชภาษาไทยไดอยางดีในการติดตอทําความเขาใจ แต
ทั้งนี้ประชากรที่อาศัยอยูในสังคมไทยปจจุบันมีความหลากหลายเชื้อชาติในแตละภาคของประเทศไทย ภาษาที่พูด
จึงแตกตางกันออกไป โดยคนไทยในแตละภูมิภาคไมไดใชภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียว แตยังมีชนกลุมนอย
และประชากรในภูมิภาคตางๆ จํานวนมากใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาที่หนึ่ง และใชภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่
สองหรือไมไดใชเลย กลาวคือในประเทศไทยมีชาวเขาเผาตางๆ จํานวนมากมายถึง 70 กลุมที่ใชภาษาของพวกเขา
เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน (สุวิไล เปรมศรีรัตนและคณะ, 2547) ดังนั้นพวกเขาเหลานั้นเมื่อจําเปนตองใช
ภาษาไทยในการสื่อสารจึงประสบปญหา
นอกจากนั้นรายงานการวิจัยการศึกษาของคณะกรรมการประถมศึกษาชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยแกเด็กที่ใชภาษาอื่นมากกวาภาษาไทย ยังมีปญหาเกี่ยวกับการสอนอยูมากโดยเฉพาะภาษาของชน
กลุมนอย จากการศึกษาวิจัยของสุริยา รัตนกุล (2523) ประสงค รายณสุข (2523) ออมฤทัย ไชยมงคล (2529) และ
สมศักดิ์ ตาไชย (2531) ไดกลาวถึงปญหาการจัดการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาซึ่งครูใหความสําคัญเปน
อันดับแรก
คือปญหาการออกเสียง อันเนื่องมาจากระบบเสียงของภาษาในแตละเผาที่มีความแตกตาง
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กัน ดังนั้นขอบกพรองดังกลาวสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ดังที่สมจิตต ธนาคุณ (2530) ไดแสดงความ
คิดเห็นวาความบกพรองในทักษะการอานออกเสียงนั้น นอกจากจะเปนอุปสรรคในการสือ่ สารแลว ในสวนตัวก็จะทํา
ใหเกิดปญหาดานบุคลิกภาพ ดานการปรับตัวทางอารมณและสังคมดวย ถาผูพูดมีขอบกพรองหรือมีปญหาเกี่ยวของ
กับการพูด เชน ใชภาษาไมถูกตอง พูดไมชัดเจน หรือออกเสียงเพี้ยนไปอันเนื่องมาจากผูพูดไดรับอิทธิพลมาจาก
ภาษาทองถิ่นหรือภาษาชนกลุมนอย จะทําใหการสื่อความหมายผิดพลาดไปหรือสื่อความหมายไมได สงผลใหเกิด
ความลมเหลวในการสื่อสาร
จากปญหาเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยที่กลาวมาแลวขางตนของชาวเขาเผาตางๆ เกษธิดา บุญธรรม
(2542, 67) กลาวถึงความดอยโอกาสที่จะไดรับการศึกษามีอยูหลายประการ ไดแก 1) ชาวเขาจะตองเรียน
ภาษาไทยเปน ภาษาที่ สอง ดังนั้ นพวกเขาตอ งต อสูกั บกํ าแพงภาษาเมื่อความรู ทางภาษาไมค ลอ งทํ าให เด็ กทํ า
แบบฝกหัดไมคอยได 2) สื่อการเรียนที่ครูนํามาสอน เปนเรื่องของสังคมภายนอกหมูบาน มีเนื้อหาระดับชาติทําให
ชาวเขาไมเขาใจในบริบท การเรียนรูเกิดขึ้นในชั้นเรียนมีสภาพที่ถูกบังคับและอยูในวงจํากัดจึงเปนรูปแบบที่ไม
สอดคลองกับชีวิตจริง 3) การเรียนรูในชั้นเรียน ยอมเปนเรื่องของเหตุการณภายในชั้นเรียน แตเมื่อพูดภาษาไทย
นอกหองเรียนเด็กก็จะถูกลอเลียน 4) ชวงเวลาเรียนเปนเวลาเดียวกับการทํางานไร ทําใหเด็กขาดเรียนบอยๆ 5) เด็ก
ที่มีเครือญาติยากจนเปนบุตรบุญธรรมหรือเปนลูกจางมักจะไมมีโอกาสไดรับการศึกษา ดังนั้นปญหาขางตนจึงเปน
อุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาของเด็กชาวเขาจึงคอนขางจะมีพัฒนาการทางภาษาที่ชากวาและมีปจจัยจาก
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการเรียนรูทางภาษาของเด็กชาวเขาคอนขางมาก
อีกทั้งความแตกตางของระบบหนวยเสียงหนวยคําของภาษากลุมชาติพันธุทั้งสองมีความแตกตางกับระบบ
หนวยเสียงภาษาไทย เนื่องมาจากภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) ถูกจัดใหอยูในภาษาตระกูลทิเบต-พมา
(Tibeto-Burman) สวนภาษาไทยอยูในภาษากลุมไท-กะได (Tai-Kadai) สงผลใหความแตกตางเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญที่สงผลกระทบตอการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผาดังกลาวและรวมไปถึงการสื่อความหมายที่
ผิดเพี้ยนอีกดวย
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง มุ ง ปฏิ รู ป ผู เ รี ย นยุ ค ใหม อั น เป น แนวทางการในการแก ไ ขป ญ หาภายใต
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 พ.ศ.2552 – 2561 ที่มุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการ
ทํางานใหมทั้ง 4 ดาน ไดแก การปฏิรูปผูเรียนยุคใหม การปฏิรูปครูยุคใหม การปฏิรูปโรงเรียนและแหลงเรียนรูยุค
ใหม และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม ใหเกิดความเหมาะสมกับบริบททางสังคมรอบดาน โดยทําการ
วิเคราะหปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ที่พูดภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ)
ในหองเรียน ซึ่งเปนกลุมที่ยังไมพบการวิจัยในกลุมชาติพันธุนี้มากนัก โดยมุงเนนในการแกไขทักษะการออกเสียงของ
นักเรียนที่บกพรองใหถูกตอง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงไดสรางแอพพลิเคชั่นที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
บนแท็บเล็ต เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) อัน
เปนสื่อชวยสอนแบบโตตอบ (Interative mode) และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ซึ่งมีผล
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งแอพพลิเคชั่นเปนสื่อแบบผสมผสาน มีการนําองคประกอบหลายๆ
อยางมารวมกัน อาทิตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ องคประกอบเหลานี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การเรียนรูของนักเรียน เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตองตรงตามเนื้อหา
มากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูงายขึ้น เขาใจ
เนื้อหาไดสมบูรณยิ่งขึ้น กระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการตอเนื่อง โดยเนื้อหาที่เปนนามธรรมหากสามารถถายทอด
ออกมาเปนรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสรางสรรคและยั่งยืน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบน
แท็บเล็ต เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาว อาขา (อีกอ)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแอพพลิเคชั่นชวย
สอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) จํานวน
จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานนาหวาย โรงเรียนบานเมืองนะ โรงเรียนบานอรุโณทัย โรงเรียนแกนอยศึกษา
โรงเรียนบานหนองเขียว โรงเรียนโครงการหลวงแกนอย โรงเรียนบานรินหลวง และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
ภายในพื้นที่ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งสิ้นจํานวน 232 คน โดยสามารถแบงจํานวน
เปนนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คนและนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตตามโครงการ One Tablet
Per Child ของรัฐบาล จํานวน 6 บท ประกอบดวย 38 บทเรียนยอย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียง
กอนและหลังใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต
ขั้นตอนการวิจัย
กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ต ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช
2551วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยการรวบรวมคําศัพทตางๆ ที่มีความสอดคลองกับหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยชุ ด พื้ น ฐานภาษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 โดยแยกเป น หมวดตามเสี ยงพยั ญ ชนะ สระ และ
วรรณยุกตที่ไดจากการเปรียบตางระหวางระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษา
อาขา (อีกอ) ซึ่งใชวิธีการ วิเคราะหเปรียบตาง (Contrastive Analysis) พบวามีหนวยเสียงพยัญชนะจํานวน 22
หนวยเสียง หนวยเสียงสระจํานวน 14 หนวยเสียงและหนวยเสียงวรรณยุกตจํานวน 2 หนวยเสียงที่ไมปรากฏใน
ระบบเสียงของภาษาไทยมาตรฐาน
3. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแอพพลิเคชั่นชวยสอนแท็บเล็ต เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียง
ภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู(มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ)
4. การออกแบบและพัฒนา
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4.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับการสรางสื่อ เนื้อหาบทเรียน การทําแบบฝกหัด
4.2 นําเนื้อหาที่เรียบเรียงตามลําดับ ซึ่งผานการปรับปรุงแกไขแลว มาเขียนแผนผังแอพพลิเคชัน
‘ออกเสียง’ (flowchart)
4.3 จัดทํา Storyboard ซึ่งมีการบรรยายถึงรูปแบบการสรางแอพพลิเคชั่นชวยสอนวามีภาพ สี
และองคประกอบตางๆ เชน อักษร ลักษณะการเชื่อมโยงและการโตตอบกับผูเรียน มีลักษณะเปนอยางไร แลวจึง
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการผลิตสื่อ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา
5

พัฒนาสื่อโดยใชเครื่องมือที่ไดศึกษาไวแลวจากขอ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 โปรแกรมสรางภาพกราฟฟก Adobe illustrator และ Adobe Photoshop ใชในการ
สรางสรรคงานกราฟกตางๆ และตกแตงภาพนิ่ง ที่เตรียมไวสําหรับใชงานในสื่อ ทําใหไดภาพกราฟกที่มีความ
สวยงาม และสื่อความหมายตามเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี
5.2 โปรแกรม Flash เพื่อใชในการสรางภาพเคลื่อนไหว
5.3 โปรแกรม Adobe Captivate ในการสรางแอพพลิเคชั่นชวยสอน
5.4 ใชโปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เมื่อ
พัฒนาเสร็จแลวนําสื่อที่ไดพัฒนา import หรือติดตั้งลงบนอุปกรณหนาจอสัมผัส ซึ่งเปนนามสกุลไฟล .apk เพื่อทํา
การทดสอบสื่อวาสามารถทํางานไดถูกตองตามตองการหรือไม
6 นําสื่อที่สรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจํานวน 5 ทาน และดานเนื้อหาจํานวน 5 ทาน เพื่อ
ทําการตรวจสอบคุณภาพของสื่อหากพบขอบกพรอง และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแกไขอีก
ครั้ง กอนนําสื่อที่ไดไปทดลองกับกลุมทดลอง โดยจากการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคของแอพพลิเคชั่นชวย
สอนที่ใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 5 ทาน โดยเกณฑที่ใชในการ
ประเมิ น ความเหมาะสมของสื่ อ โดยผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค เป น ลั ก ษณะของการสอบถามความพึ ง พอใจของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบประเมินคา (Rating scale) ตามหลักของ Likert (1967) โดยประกอบไปดวยหัวขอในการ
ประเมินเกี่ยวกับเนื้อหาและการนําเสนอ สี ภาพ เสียง ตัวอักษร และวิธีการใช
7 ในดานการประเมินความเหมาะสมทางดานเนื้อหาของแอพพลิเคชันที่ใชในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ต โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 5 ทาน โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินเครื่องมือสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา โดยใชแบบประเมินคา (Rating scale) ตามหลักของ Likert (1967) โดยประกอบไปดวยหัวขอในการ
ประเมินความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค การแบงหัวขอของเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ภาพและภาษา
แบบทดสอบและการจัดการบทเรียน
8 นําสื่อที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมประชากรจริง โดยประสานงานกับอาจารยและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนจํานวน 8 โรงเรียนดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อนัดวันและเวลาในการ
ดําเนินงานทดลองและวิธีการในการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต
9 ติดตั้งแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตที่ไดพัฒนาขึ้นลงบนแท็บ
เล็ตที่ใชในการทดลอง
10 ปฐมนิเทศแกผูเรียน เพื่อแนะนําขั้นตอนวิธีการใชงานแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต
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11 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงของผูเรียน โดยใหผูเรียนทุกคน
เรียนบทเรียนในแตละบทเรียน จากแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต หลังจาก
ที่ผูเรียนไดเรียนรูทุกบทเรียนแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทันทีที่จบการเรียนการสอน แลวเก็บรวบรวม
ผลคะแนนไว
12 หลังจากเรียนบทเรียนครบทุกบทเรียน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชเกณฑการวัดของแตละคนโดยการใหคะแนนแบบทดสอบ ถานักเรียนออกเสียงถูกตองจะไดคะแนนขอละ 1
คะแนน ถาออกเสียงไมถูกตองจะไดคะแนน 0 คะแนน
13 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหเพื่อหาคาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชใน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด บ นแท็ บ เล็ ต โดยการใช ผ ลคะแนนจากการทํ า แบบทดสอบระหว า งเรี ย นและ
แบบทดสอบหลังเรียน
14 ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ เ คราะห เ พื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นออกเสี ย งในการใช
แอพพลิเคชั่นชว ยสอนที่ใช งานบนระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด บนแท็ บเล็ ต โดยการใชผ ลคะแนนจากการทํ า
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ผลการวิจัย
1. การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต
เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ระหวางเรียน
ของนักเรียน ผลการทดลองสรุปไดวาเมื่อรวมคะแนนการทําแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ตระหวางเรียนจํานวน 39 บทเรียนยอยตามหนวยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตที่มีใน
ภาษาไทยมาตรฐานแตไมปรากฏในระบบเสียงภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) โดยสามารถแบงออกเปน
บทเรีย นละ 10 คะแนน เมื่ อ นํ ามาหาค า เฉลี่ ย และร อยละของคะแนนเฉลี่ ย เพื่ อนํ า ไปเปรีย บเทีย บกั บเกณฑ
ประสิทธิภาพตัวแรกที่ตั้งไว พบคาประสิทธิภาพระหวางเรียนหรือคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) ไดเทากับ
80.06 สวนการรวมคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงของประชากรในการวิจัย จํานวน
50 คะแนนเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยและรอยละของคาเฉลีย่ แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพตัวหลังที่ตั้งไว
พบคาประสิทธิภาพหลังเรียนหรือคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 ) ไดเทากับ 80.02 จึงถือไดวาแอพพลิเคชั่นชวย
สอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต เพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนชาวเขาเผาลาหู (มูเซอ) และเผาอาขา (อีกอ) มีประสิทธิภาพสื่อเทากับ 80/80
2. ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต แสดงได
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) (n = 187)
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig.
กอนเรียน
187
7.82
1.24
-218.96
.000
หลังเรียน
187
39.89
2.02
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จากตารางที่ 1 พบวาการทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู
(มูเซอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.82 และ 39.89 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 45 คน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต แสดงได
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) (n = 45)
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig.
กอนเรียน
45
8.00
0.95
-106.59
.000
หลังเรียน
45
40.58
2.18
จากตารางที่ 2 พบวาการทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวอาขา
(อีกอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.00 และ 40.58 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
แอพพลิ เ คชั่ น ช ว ยสอนที่ ใ ช ง านบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด บ นแท็ บ เล็ ต สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) มีประสิทธิภาพเทากับ 80/80 แสดงวาแอพพลิเคชั่นชวย
สอนดังกลาวสามารถนําไปใชพัฒนาการอานออกเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากเหตุผลที่ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสื่อในมัลติมีเดีย ทําใหผูวิจัยไดออกแบบแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่มีการนําเสนอ
ขอมูลหลายประเภทไมวาจะเปน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง ซึ่งทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น และ
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับสุชาดา โพธิสมภาพวงษ (2545) กลาวไววาการนําเสนอบทเรียนโดยใชสื่อประสม ผานคอมพิวเตอรไป
ยังผูเรียน จะทําใหมีความนาสนใจและเพิ่มความชัดเจนของเนื้อหาวิชาใหผูใชสามารถเขาใจมากยิ่งขึ้นและยัง
สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณที่ดีตอผูเ รียน ในการออกแบบโปรแกรมที่มีภาพเคลื่อนไหวจะเปน
การสรางบรรยากาศที่นาสนใจในการเรียนและดึงดูดความสนใจ ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย นอกจากนั้น
ผูวิจัยไดจัดทําแอพพลิเคชั่นชวยสอนโดยยึดหลักการมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของพิมพพัชร (2552) ที่วาการปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียเปนกุญแจสําคัญของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
มัลติมีเดีย เปนการสื่อสารสองทางระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนไดเปนอยางดี
และทําใหผูเรียนเกิดโครงสรางทางความรูความคิดหรือเกิดการเรียนรู
นอกจากนี้การนําแอพพลิเคชั่นชวยสอนมาใชบนแท็บเล็ตมีสวนชวยทําใหผูเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูมากขึ้น ลักษณะของสื่อดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการเรียนได
ถึงรอยละ 80.02 สอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติพันธ และคณะ (2554) พบวาผลการใชแท็บเล็ตในการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรในดานความรู ความเขาใจในเนื้อหาและทักษะเฉพาะวิชาโดยใชแบบทดสอบทําการทดสอบ
กอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน พบวาผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพื่อใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู
(มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดคือผลจากการใช
แอพพลิเคชั่นชวยสอนกอนและหลังการใชแบบฝกพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียงกอนและหลัง
เรียนโดยการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการสรางแอพพลิเคชั่นชวยสอนตามขั้นตอนโดยผูวิจัยไดนําขอมูล
ปญหาที่พบมาวิเคราะห คือ นักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) มีปญหาในการดานการอานออกเสียง
นักเรียนออกเสียงไมชัด รวมทั้งผูวิจัยไดศึกษาระบบการออกเสียงเพื่อหาความแตกตางของหนวยเสียงในระบบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) ทั้งในสวนของระบบพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
และผูวิจัยยังใชหลักการทางภาษาศาสตรเขามาชวยฝกใหนักเรียนที่มีปญหาในการอานออกเสียงเหลานี้ โดยอธิบาย
ใหเห็นถึงหลักการในการอานออกเสียงแตละเสียงที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของฐานกรณตางๆ ที่ทําใหเกิด
เสียง โดยใชภาพเคลื่อนไหว โดยแยกเปนหมวดตามเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตที่ไดจากการเปรียบตาง
ระหวางระบบเสียงภาษาคะฉิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับพิณทิพย ทวยเจริญ (2533) ไดประยุกต
ความรูทางภาษาศาสตรในเรื่องการออกเสียงโดยอธิบายถึงตําแหนงฐานกรณที่เกิดและและประเภทของเสียง
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต ทําใหเด็กสามารถออกเสียงไดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการใชแอพพลิเคชั่นชวย
สอนโดยอาศัยความรูทางภาษาศาสตรในโดยแสดงใหเห็นตําแหนงที่เกิดของเสียง จัดไดวาเปนวิธีการอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ชวยแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ใหชัดเจน
และถูกตอง โดยแสดงไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน โดยพบวาคะแนนทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 7.82 และ 39.89 ตามลําดับและนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.00 และ 40.58
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุม พบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงลาวัลย กุมภวา
(2550) ที่กลาวไววาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาศาสตรเพื่อฝกการ
ออกเสียงคําสําหรับนักเรียนปกาเกอะญอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นการใชแอพพลิเคชั่นชวยสอนที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตไมเพียงแตมี
สวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) แตการประยุกตใช
ความรูทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอนภาษา จะทําใหการสอนภาษาเขาใจได
งายขึ้น มีหลักเกณฑและคําอธิบายที่ชัดเจน ปฏิบัติไดอีกทั้งยังเปนแนวทางในการแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ใน
การใชภาษาของนักเรียนโดยเฉพาะทักษะการอออเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์
ทะเลพิทยา และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน กลุม
ตัวอยางดําเนินการโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผลการวิจัยพบวา
1. การหาประสิทธิภ าพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 37 คน พบวา การใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑม าตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว โดยได
เกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบว า คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: แผนการจัดการเรียนรู / ทักษะการแตงคําประพันธ / กาพยยานี 11
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Abstract
The research aimed to develop of lesson plans to enhance composing skill of Kabyanee 11
of Grade 7 students at Thungphothale Pittaya School and to compare students' achievement of
composing skill of Kabyanee 11 before and after using the lesson plans of grade 7 students at
Thungphothale Pittaya School, Muang District, Kamphaengphet Province. The research
instruments were lesson plans, composing skill of Kabyanee 11 exercises and students'
achievement. The samples were chosen by using the 4 multiple choices for 20 items. The
samples used in the study were 37 grade 7 students, Room 4, the second semester in academic
year 2017. The samples were conducted by a specific selection.
The results of this research were:
1. The effectiveness of using Kabyanee 11 exercises for 37 grade 7 students found the
standards 75 / 75. The performance criteria was 80.00 / 79.86.
2. The achievement of Grade 7 students who learned Kabyanee 11 was found that the
average score of the students after using of Kabyanee 11 exercises has an average score of 15.65
which was higher than before using exercises at 10.54 and t-test dependent was found to be
significantly different at .05 level.
Keywords: Lesson plans / Writing skill / Kabyanee 11
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนภาษาประจําชาติในการติดตอสื่อสารเพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน
ทําใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากจะเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางคนในชาติแลว ยังแสดง
ถึงความเปนเอกลักษณของชาตินั้นดวยทําใหคนในชาติสํานึกไดวาตนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชนชาติตน ดังนั้น
การสอนภาษาประจําชาติควรไดรับความสําคัญเปนอันดับหนึ่งในวงการการศึกษา ดวยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดบรรจุวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะพื้นฐานเนนใหใชภาษาในการติดตอทั้งรับฟงและถายทอดความรูสึกนึกคิดได
ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น นักการศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเปนอยางมาก
เพราะเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ ไดทุกแขนงอีกดวย จากเหตุผลเหลานี้ทําใหเห็นวาครูตองสอนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (สุภาพ เดือนเพ็ชร, 2533)
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหเปน คนดี มี ปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและมี ขีดความสามารถ ในการแข งขันในเวทีระดับโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพ และความตองการของทองถิ่น
การพัฒนาผูเรีย นใหเกิ ดความสมดุล ตองคํา นึงถึงหลั กการพั ฒนาทางสมองและพหุ ปญญา หลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดใหผูเรียน เรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ ในกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยในสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้นไดกําหนดสาระการเรียนรูไวทั้งหมด 5 สาระ คือ สาระการอาน
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สาระการเขียน สาระการฟง ดูและพูด สาระหลักภาษาและการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
บรรดาสาระทั้งหมดที่กลาวมานี้ สาระการเขียนถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญมากทักษะหนึ่ง เพราะการเขียนเปน
เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน ทักษะการเขียนจึงเปนทั้งศิลปและศาสตร กลาวคือ
การเขียนตองใชภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถสื่อสารไดทั้งอารมณ ความรู ความคิดจึงตองใชศิลปะในการเขียน
ในสวนที่กลาววาเปนศาสตรนั้นเพราะการเขียนทุกชนิดตองอาศัยความรู หลักการและวิธีการ (จรินทร งามแมน,
2553 )
จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา ผูเรียนจะสามารถเขียนสื่อสารดวยลายมือที่
อานงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล
และสามารถสรางสรรค งานเขียนออกมาในรูปแบบของร อยแกวและรอ ยกรองหรื อคํา ประพันธไ ด โดยเฉพาะ
คําประพันธกลอนสุภาพซึ่งเปนงานเขียนชนิดหนึ่ง ที่ควรฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงคํา
ประพันธเพื่อใชในโอกาสตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เพราะคําประพันธกลอนสุภาพเปนงานที่มีคุณคา
ทางภาษาช ว ยส ง เสริ ม สติ ป ญ ญาก อ ให เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น และรั ก ษาไว ซึ่ ง วั ฒ นธรรมของชาติ การกํ า หนด
แนวทางการจัด การเรี ยนรู ดา นการเขีย นคํา ประพั น ธใ นหลั กสู ตรการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานไดกํ าหนดไวใ นรายวิ ชา
ภาษาไทยแตปรากฏวาผลการจัดการเรียนการสอนหนวยการเรียนรูการเขียนคําประพันธยังไมประสบความสําเร็จ
กลาวคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดทักษะการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพ และมีเจตคติที่ไมดีตอ
การเขียนเพราะเห็นวาเปนเรื่องยากตนเองไมสามารถทําได ขาดคลังความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการแตงคํา
ประพันธกลอนสุภาพ นักเรียนไมแมนฉันทลักษณ ใชสัมผัสและคําคลองจองไมถูกตอง ไมรูจังหวะคํา แบงจังหวะคํา
ไมได หากนักเรียนเขียนคําประพันธได ก็จะเปนวิธีหนึ่งที่ชวยกลอมเกลาใหผูเรียนมีความออนโยนดวยศิลปะในการ
ใชถอยคําผานการกลั่นกรองจากความคิด ความรูสึกได จึงเห็นวาหากครูผูสอนภาษาไทยจัดทําสื่อที่นํามาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูในเรื่องการเขียนคําประพันธ จะชวยพัฒนาเด็กทั้งดานความรูและคุณธรรม (พิมพใจ พจน
สมพงส, 2549 )
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นวาการเขียนคําประพันธประเภทของกลอนสุภาพไดมีการพัฒนาสื่อ
เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรูและความเขาใจเปนจํานวนมาก แตการเขียนคําประพันธประเภทกาพยยังไมคอยมีการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนไมมากนัก ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 เพื่อนํามาใชในการฝกทักษะการเขียนคําประพันธกาพยยานี 11
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการแตงคํา
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด สามารถทําใหนักเรียนสนใจ ไมเบื่อหนาย
เปนแรงจูงใจใหนักเรียนเพิ่มความพยายามมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเขียนคําประพันธ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําประพันธสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะภาษาไทยอีกดวย อันจะสงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ดานภาษาไม สูญหายและเยาวชนไทยยังอนุรักษ พัฒนาในดานความรู ทัก ษะ เจตคติ สามารถดํา รงชีวิตอยูใ น
สังคมไทยไดอยางปกติสุขสืบไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพย ย านี 11 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นทุ ง โพธิ์ ท ะเลพิ ท ยา อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดกําแพงเพชร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑรอยละ 75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวาเกณฑรอยละ 75
ขอบเขตการวิจัย

ดานเนื้อหา
สาระที่ 4 หลั กการใชภ าษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข าใจธรรมชาติข องภาษาและหลั กภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/5 แตงบทรอยกรอง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ ง การแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภท
กาพยยานี 11
ตั ว แปรตาม ได แ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู วิ ช าภาษาไทย เรื่ อ ง การแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภท
กาพยยานี 11
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสอนโดยใช แผนการจัด การเรี ยนรู
เรื่ อ ง การแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภท
กาพยยานี 11

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย เ รื่ อ ง ก า ร แ ต ง คํ า
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากร
นักเรีย นระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรี ยนทุ งโพธิ์ ทะเลพิ ทยา อํ าเภอเมือง จั งหวั ดกํ าแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 หอง จํานวนรวม 148 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 8 แผน ดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ
1.2 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง
1.3 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง
1.4 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย
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1.5 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ
1.6 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส
1.7 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ
1.8 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11
ภายในแผนการจัดการเรียนรูนี้ จะประกอบไปดวยเนื้อหาสาระ โดยมีสวนประกอบ ดังนี้
1) หนวยการเรียนรู
2) สาระสําคัญ
3) จุดประสงคการเรียนรู
4) เนื้อหา
5) กระบวนการจัดการเรียนรู
6) สื่อและแหลงเรียนรู
7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
8) แบบฝกทักษะ
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภทกาพย ย านี 11
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เพื่อตองการทราบความกาวหนาของการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการวัดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545 : 55-66)
2.2 วิเคราะหเนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ในเรื่องที่ใช สอนทําตารางกําหนดจํ านวนขอ สอบที่
ตองการออก จํานวน 30 ขอ และจํานวนที่ตองการนําไปใชจริง 20 ขอ
2.3 สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภท
กาพย ย านี 11 เป น ข อสอบแบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 30 ข อ โดยศึ ก ษาจากเนื้ อ หาและ
จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาใน
แบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
2.4 นํ า แบบทดสอบที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จํ า นวน 30 ข อ ไปให ค รู พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชวิธีการประเมินคา IOC (Index of
Concurrence) (ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550) ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังโดยใชสูตร IOC (Index of Concurrence) เพื่อหาผลรวมของคะแนนในขอสอบแตละขอของ
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองและถือเกณฑเหมาะสมตั้งแต 0.6 ถึง 1.00
จํานวน 20 ขอ
2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 56 คน
2.7 นํ าแบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ นัก เรีย นทํ า มาใหค ะแนน ข อที่ ตอบถูก ให
1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 –
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0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ถึง 0.75 เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
สูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.79
2.8 จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
3. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 เปนแบบฝกทักษะทั้งหมด 8 แบบฝก ซึ่ง
จะอยูภายในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเนื้อหาวิชา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องการแตงคําประพันธ
3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ
3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย
3.4 สร า งแบบฝ ก ทั ก ษะการแต ง คํ า ประพั น ธ ประเภทกาพย ย านี 11 จํ า นวน 8 แบบฝ ก
ประกอบดวย
3.4.1 แบบฝกทักษะที่ 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ
3.4.2 แบบฝกทักษะที่ 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง
3.4.3 แบบฝกทักษะที่ 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง
3.4.4 แบบฝกทักษะที่ 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย
3.4.5 แบบฝกทักษะที่ 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ
3.4.6 แบบฝกทักษะที่ 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส
3.4.7 แบบฝกทักษะที่ 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ
3.4.8 แบบฝกทักษะที่ 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11
3.5 นําแบบฝกทักษะ ไปใหครูพี่เลี้ยงชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมในดาน
เนื้อหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา
3.6 นําแบบฝกทักษะ ไปใหอาจารยที่ปรึกษาชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
ดานเนื้อหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา
3.7 ปรับปรุงนําแบบฝกทักษะใหสมบูรณ และเตรียมพรอมที่จะดําเนินการนําไปใชจริงตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre–test) จํานวน 20 ขอ
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง
2.3 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง
2.4 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย
2.5 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ
2.6 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส
2.7 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ
2.8 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11
3. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post–test) จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 75/75 ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ของกระบวนการเรียนจากคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนของแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก (E 1 ) การทดลองหา
ประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
คิดเปนรอยละ
1
10
311
84.05
2
10
283
76.49
3
10
300
81.08
4
10
301
81.35
5
10
288
77.84
6
10
295
78.92
7
10
292
79.73
8
10
298
80.54
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E 1 )
80.00
จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ทั้ง 8 แผน มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E 1 ) เทากับ 80.00 แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก
ที่กําหนดไว
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง
(E 2 ) การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
ประสิทธิภาพ
(คะแนนเต็ม 740 คะแนน) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ของผลลัพธ (E 2 )
37
591
15.97
79.86
จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่ อง การแตงคําประพัน ธ ประเภทกาพยยานี 11
มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 ) เทากับ 79.86 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.97
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของ
กระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ทั้ง 8 แผน ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ
80.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ
ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 79.86
ดังนั้นจึงสรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ
80.00/79.86
จํานวนนักเรียน
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยใชสถิติรอยละ และ t-test dependent ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน
คะแนน
กอนเรียน

จํานวน
(คน)
37

x�

10.54

SD
2.82

�D

� D2

t

189
1159
13.40**
หลังเรียน
37
15.65 1.86
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test
dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ผลไดดังนี้

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย

2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
จากผลการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ชุมพล วงคเพชรชารัต, 2555) สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86 ทั้งนี้เปนเพราะแบบฝกทักษะการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สรางขึ้นเพื่อพัฒนาการการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 จึงจําเปน
ที่จะตองไดรับการฝกฝนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและการเรียนรู
ดังนั้นนักเรียนจึงจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาฝกฝนอยางตอเนื่อง เริ่มตนจากการฝกหัดอยางสม่ําเสมอ และ
ใชกิจกรรมการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 เพราะนอกจากจะแสดงถึงความพรอมหรือไมพรอม เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 ของนักเรียนแลว ยังสามารถวัดความสามารถดานการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไดดวย
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
จากการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการแตงคําประพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สู ง กว า ก อ นเรี ย น สู ง กว า เกณฑ ม าตรฐาน 75/75 ที่ กํ า หนดไว โดยได เ กณฑ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
80.00/79.86 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (อนัญญา ออนพุทธา, 2553) พบวามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.1 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
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แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 พัฒนาขึ้นโดยการเรียงลําดับจาก
งายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจั ดกิจกรรมหรื อจัดแบบฝก ทักษะใหสนุ ก ใชภาษาเหมาะสมกับ วัยและระดั บ
ของผูเรียน มีคําสั่ง คําชี้แจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกทักษะที่เราความสนใจ
อีกทั้ง ยังสามารถทบทวนฝกฝนเพื่อ หาความรูต างๆ ที่ไดเ รียนไปแลว ใหเ กิดเป นความจําจนสามารถปฏิบัติไ ด
ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนสูงขึ้น
2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจาก
งายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 บทบาทหนาที่ของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยชี้แนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของแบบฝกทักษะและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ
คัดเลือกกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจับพบวา นักเรียนมีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดดี ฉะนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูหรือ
แบบฝกทักษะ เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานขั้นตอนการสราง
และพัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
จึงควรไดมีการเผยแพรใหกับครูผูสอนวิชาภาษาไทย ในชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
3. การจัด กิจกรรมการเรีย นการสอน ถึ งแม จะมี แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแต งคํา ประพัน ธ
ประเภทกาพยยานี 11 แตครูก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการชี้แนะวาผลงานของนักเรียนนั้นดี
อยางไร ไมดีอยางไร ถาจะแกไข ใหไดดีนั้นควรทําอยางไร ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมและบรรยากาศใหนักเรียน
สนใจมีความกระตือรือรนที่จะเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 กลุมที่มี
การเรียนการสอนตามปกติกับกลุมที่ใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
2. ควรทดลองทํ า การวิ จั ย โดยใช เ วลาในการทดลองยาวนานกว า นี้ เพื่ อ ควบคุ ม ตั ว แปรด า นเวลา
ซึ่งมีอิทธิพลตอการฝกทักษะทางดานฉันทลักษณและการใชภาษา
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The development of teaching and learning model by using research methods on the
reading creatively in the subject of Languages and Culture for Bachelor's degree students in
Khampangpet University
ศุภรดา สุขประเสริฐ
suparada sukprasert
อาจารย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยที่มีตอการอานอยางมีวิจารณญาณ ใน
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 1ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 กอนและหลังการทดลอง จํานวน 96 คน ซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบอยางงาย โดยสุมจากประชากรทีผ่ ูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่เรียนการสอนปกติและกลุม ที่
ไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธวี ิจัยเปนเวลา 2 ครั้งๆละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 4 ชั่วโมง
ผลการวิจัย พบวา
รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05
นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูโ ดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั มีความสามารถ
ในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจยั กําหนดไว
และมีประเด็นสําคัญ
คําสําคัญ : วิธีการพัฒนา/การสอนดวยวิธีวิจัย/รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม.
ABSTRACT
This research had the objective to develop creative reading abilities in the subject of
Languages and Culture for Bachelor’s Degree students through an instructional model by using
research methods in Khampangpet Rajabhat University. The sample population was made up of
96 first year Faculty of Education students who registered for this course in 2018. The Stratified
Random Sampling method was used to get the sample. This 96 students were divided in to two
groups to form the experimental and the control group. The experimental group learnt with the
model using the research methods while the control group learned using the normal method
(without the use of instructional model).
From the study, it was found that the students from the experimental group had a
higher mean score than the control group. The mean score for the experimental group had a
significant increase of 0.05 while the control group showed no significant change from their pretest.
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Keywords: Research methods / Teaching with research Methods/ the subject of Languages and
Culture.
ความเปนมาและความสําคัญ
การอานเปนทักษะสําคัญในการศึกษาคนควาศาสตร สรรพวิชาในทุกแขนง ดังนั้นผูที่มีความสามารถอาน
อยางมีประสิทธิภาพยอมมีความไดเ ปรียบตอผูที่มีความสามารถในการอ านระดับปานกลาง อีกทั้งในปจจุบั น
เทคโนโลยีมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ขาวสารถูกสงตอไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นผูรับสารจึง
ตองมีความสามารถในการอานเพื่อจําแนกแยกแยะขอมูลขาวสารนั้นๆไดอยางเทาทัน
ผูวิจัยในฐานะของอาจารยผูไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยทั่วไปวิชาภาษาไทยจะประกอบดวยทักษะสําคัญ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง
การพูด การอาน และการเขียน ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบการอานของนักศึกษาผลคะแนนต่ํา แบงตามประเด็นคือ
ทักษะการอานการอานตีความหมาย อานสรุปความ อานแยกขอเท็จจริง และการอานประเมินคา ที่เปนทักษะการอานขั้น
สูงที่เชื่อมโยงถึงการนําไปใช การรับสารที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาคนควาทุกรายวิชา ดังนั้นผูเรียนจึงตองมี
ทักษะในการอานอยางดีเยี่ยมเพื่อใชในการศึกษาหาความรูโดยเฉพาะ อยางยิ่งผูที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา แตเมื่อ
เขาไปจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงในชั้นเรียน พบปญหา วานักศึกษาสวนใหญยังมีประสิทธิภาพในการอาน
ไดไมดีเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงสอบถามความตองการจากนักศึกษา และพบวานักศึกษาตองการใหมีการเพิ่มพูน
ทักษะในดานการอานใหมากขึ้น
การอานเพื่อมีวิจารณญาณตองอาศัยปจจัยหลายประการ นักวิชาการดานการอานไดอธิบายปจจัยตอการ
อานและการคิดอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา ปจจัยที่สงผลคือ ความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิมของ
ผูอาน วัตถุประสงคในการอาน ความสามารถในการคิดและอธิบายเรื่องที่อานได ดังที่ Raygor and Raygor (1985
: 162) กลาววา ระดับความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณมี 3 ระดับ คือ ระดับแรกเปนความเขาใจระดับ
อักษร ระดับที่สองเปนความเขาใจระดับตีความ และระดับที่สามเปนความเขาใจระดับการใช ทั้งนี้แนวคิดการแบง
ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกันคือ แบงความสามารถในการคิดเพื่อการตีความ วิเคราะห
ตามลําดับจากงายไปยาก โดยเริ่มจากระดับการเขาใจความหมายของอักษร ระดับการตีความเพื่อเขาใจสารของ
ผูเขียน ไปจนถึงความเขาใจในระดับสูง คือ การประเมินคาสิ่งที่อาน สามารถนําคุณคาที่ไดรับไปประยุกตใช เมื่อ
พิจารณาระดับความสามารถในการอานขั้นสูงตอไป
การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพและไดพบวารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธี
วิจัย (Research – Based Instructional Model) เปนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CRP ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิจัยโครงการพัฒนา ครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เนนการจัดการเรียนรูที่นําไปสูการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เปนการสรางความรูดวยตนเอง ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอ ยางแทจริงดวยตนเอง
จากการตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมี
เหตุผลประกอบ รวมถึงสามารถคนหาปญหาของตนเอง ตั้งคําถามและตอบคําถามที่ตนเองตองการทราบจาก
บทเรียนโดยการคนควาและเลือกสรรขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้นาจะสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษาได โดยเฉพาะทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เปนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหลากหลายประการ
ของผูเรียนรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนความสามารถในการอานเพื่อความ
เขาใจได
อีกทั้งแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย มาจากแนวคิดสําคัญในการจัดการเรียนรู 5
แนวคิด คือ การเรียนรูแบบใชวิจัยเปนหลัก (Research-Based Learning) การเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก
(Problem-Based Learning) การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative
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Learning) และการเรียนแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) มาประกอบเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอน 4 ขั้น (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549: 31)
โดนการศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจะเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาขอมูลหรือขอสรุปตางๆเพื่อใชตัดสินใจแกปญหาของตนเองตามที่ระบุไว และเขียน
สรุปเปนรายงานเชิงวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากในแตละขั้นตอนของการ
เรียน ผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆที่มีความหลากหลาย ดวยการอานและสรุปประเด็นความรู เพื่อ
นําขอมูลไปใชแกปญหาการเรียนที่ตนเองประสบตามที่ระบุไว รวมทั้งประมวลความรูของตนเอง เขียนเปนรายงาน
เชิงวิจัยที่มีทั้งเนื้อหาความรู กระบวนการเรียนรูและผลของการนําความรูไปใช ดังนั้นผูเรียนจะตองมีความรูในดาน
เนื้อหาที่เรียนเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน และสามารถเรียนรูดวยตนเองอีกดวย
ผูวิจัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นในการ
เรียนวิชาตางๆ เนื่องจากการวางแผนการศึกษาและคนควาขอมูลเพือ่ นํามาตอบประเด็นตางๆนั้น นักศึกษาจะตอง
ศึกษาเอกสารทีม่ าจากหลายแหลงขอมูล โดยใชการคิดวิเคราะห สรุปและเลือกใชขอมูลตางๆ ในขั้นตอนนี้นักศึกษา
จะตองใชการอานเพื่อความเขาใจมาชวยวิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอมูล จากนั้นตองนําขอมูลที่ไดไปใชใน
สถานการณจริง เพื่อตอบประเด็นที่ตั้งไวและสรุปออกมาเปนรายงานเชิงวิจัย ซึ่งเปนการทบทวนความรูทั้งหมดของ
นักศึกษาตั้งแตตน รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั จึงนาจะพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหดีขนึ้ ได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยเพื่อสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชาภาษา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธี
วิจัย
สมมติฐานการวิจัย
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ยรู ป แบบการสอนด ว ยวิ ธี วิ จั ย เพื่ อ ส ง เสริ ม การอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ มี
ความสามารถอยางอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชการทดลองจะคัดเลือกเนื้อหาความสามารถในการอานอยางวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม คือ การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนวิธีวิจัย 4 ขั้นตอน ในแผนการเรียนรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม เรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ระยะเวลาในการทดลอง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยทดลองสอน ระหวางการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 1
วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง การเรียนการสอนในสัปดาหที่ 4 วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ใช
เวลาทดลอง 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คาบๆละ 4 ชั่วโมง ซึ่งไมรวมเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ วิธีการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย
ตัวแปรตาม ไดแก การอานอยางมีวิจารณญาณ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ
สอนดวยวิธีวิจัย

การอานอยางมีวิจารณญาณ

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชาการ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 รหัสนักศึกษา 6011203
,6011204 ,6011216,6011217 ที่ลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 117 คน โดยมีกลุมตัวอยาง นักศึกษาที่ใชเปนนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 กลุม
ตัวอยาง จํานวน 96 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย จากประชากรที่ผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่เรียน
การสอนปกติและกลุม ที่ไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้นโดยดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชเปนแบบวัดความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณ กลุมทดลองกอน และ หลังการทดลอง
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และวางแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทั้งการอาน
และการเขียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549: 31) เปนการเรียนจัดการสอน
ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังอธิบายตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ตีความ/กําหนดปญหา (Define): การเรียนการสอนโดยใชประเด็นหลักในเนื้อหารายวิชาหรือ
ปญหาเปนหลักเปนการเรียนรูร วมกัน
สํารวจประเด็น (Explore)
ผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อกําหนดประเด็นหรือสํารวจปญหาที่จะ
ศึกษา
จัดลําดับความสําคัญ (Prioritize)
ผูเรียนรวมกันจัดอันดับความสําคัญของประเด็นที่จะศึกษา
เลือกประเด็น (Select)
ผูเรียนรวมกันเลือกประเด็นที่จะศึกษา
กําหนดคําถามการวิจัย (Set Questions) ผูเรียนรวมกันกําหนดคําถามการศึกษา
กําหนดตัวแปร (Define variables) ผูเรียนรวมกันกําหนดตัวแปรหรือประเด็นหลักที่จะศึกษา
ขั้นที่ 2 วางแผนงาน (Design): กําหนดวิธีการและรูปแบบที่จะศึกษาประเด็นที่กําหนด
กําหนดสมมติฐาน (Set hypothesis) ผูเรียนรวมกันกําหนดสมมติฐานหรือขอสันนิษฐานดวยตนเองโดย
มี
ผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทาง
ออกแบบ (Design)
ผูเรียนรวมกันออกแบบการศึกษาดวยตนเอง โดยมีผสู อนเปนผู
ชี้แนะแนวทาง
ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน (Implement): ดําเนินการศึกษาตามแบบที่ไดกําหนด
เก็บรวบรวมขอมูล (Collect)
ผูเรียนชวยกับเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล (Analyze)
ผูเรียนชวยกันวิเคราะหขอมูล
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หรือ
รวมกัน

สรุปผล (Conclude)
ผูเรียนรวมกันสรุปผล
ขั้นที่ 4 นําผลที่ไดไปใชแกปญหาเพื่อพัฒนา (Improvement): นําผลที่ไดจากการศึกษามาทดลอง
ตรวจสอบ
ทดลองใชในสถานการณจริง (Apply) ผูเรียนรวมกันนําผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติหรือตรวจสอบ

พัฒนาการปฏิบัติงาน (Improve)
ผูเรียนรวมกันนําขอมูลยอนกลับที่ไดมาพัฒนาการทํางาน
3. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชฝกสําหรับครุศาสตร รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เรื่อง
การพัฒนาทักษะการรับสารการอาน มี 5 แบบฝก ใชฝก 5 ทักษะ ดังนี้
แบบฝกที่ 1 ฝกทักษะการตัดสินใจโดยใชเหตุผล
แบบฝกที่ 2 ฝกทักษะการสรุปความ
แบบฝกที่ 3 ฝกทักษะการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเ ขียน
แบบฝกที่ 4 ฝกทักษะการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น
แบบฝกที่ 5 ฝกทักษะการจับประเด็นความคิดสําคัญ (สาระสําคัญ ขอคิดของเรื่อง)
ขั้นตอนในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาขอมูลและตั้งสมมติฐาน ขั้นนี้ใชเวลา 5 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดสอบสมมติฐาน ขั้นนี้ใชเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝกอาน การคิดอยางมีวิจารณญาณ ขั้นนี้ใชเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นอภิปรายการอานการคิด ขั้นนี้ใชเวลา 15 นาที
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นทดสอบความสามารถทางการอานหลังการฝก ขั้นนี้ใชเวลา 10 นาที

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 55 ขอ วัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 5 ระดับ คือ 1.พิจารณาการใชเหตุผลในตัดสินใจ 2.พิจารณาการสรุป
ความ 3.พิจารณาการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเรียน 4.พิจารณาการแยกขอเท็จจริงออกจาก
ขอคิดเห็น 5. ประเมินคุณคาการจับความคิดสําคัญ มีคาความเที่ยง ตั้งแต .60 ขึ้นไป คาความยากงาย ระหวาง .20
- .80 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 129-130) ผลการวิเคราะหขอ มูลพบวา
แบบวัดทักษะความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ มีคา ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ .873
คาความยากงายรายขออยูระหวาง .23 - .78 และคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .21 - .85
เครื่องมือการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการรับสารดวยการอานอยางมีวิจารณญาณ
และแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 5 แบบฝก ใชฝก 5 ทักษะ โดยใชวิธีการการสอนดวยวิธีวิจัย จํานวน
1 แผน การดําเนินการวิจัย ผูวจิ ัยวัดความสามารถในการการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลอง กอนการ
ทดลอง แลวดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยจัดการเรียนรูตามแผน การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ใชเวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง เมื่อจัดการเรียนรูครบตามที่กําหนดแลว ผูวิจยั ให
กลุมตัวอยางทําแบบวัดความสามารถในการอาน จากนั้นนําคะแนนความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลอง มาหาคามัชฌิมเลขคณิต x คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และ วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (t - test) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนดวยวิธีวิจยั เพื่อสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
2.นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั มีความสามารถการ
อานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองเมื่อคํานวณคาอัตราสวนวิกฤต (t - test) ของผลตาง
ระหวางคามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถในการอานอยางมีวจิ ารณญาณ ( x ) กอนและหลังการทดลอง ได
เทากับ 13.69
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย เพื่อสงเสริมการอานอยางมี
วิจารณญาณ ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว จากการสังเกตลักษณะ
พฤติกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางที่ฝกทัก ษะอานอย างมีวิจารณญาณ โดยใชแบบฝก ทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ พบวา
ระยะแรกของการฝก นักศึกษายังไมมีความมั่นใจในการตอบคําถามใน แบบฝกดวยตัวเองมีการ
ถามกันในกลุมเพื่อน บางคนไมสามารถตั้งสมมติฐานไดดวยตัวเอง เมื่อมีการเฉลยทุกขั้นตอน ที่อยูในแบบฝกทําให
นักศึกษาทราบผลการอานอยางมีวิจารณญาณของตนเอง จึงเกิดความมั่นใจมากขึ้น สวนขั้น การอภิปรายในกลุม
นั้น ชวงแรกการฝกทักษะนักศึกษาไมกลาแสดงความคิดเห็นตอกลุมเทาใดนัก หลังจากการฝก ผานไป 1-2 แบบ
ฝก นักศึกษามีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และใชเวลาในการอภิปรายเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งตรงกับ ปาริ
ชาติ ตามวงค (2551 : 83) ไดกลาววา รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแบบ 4ร. ตามหลักสัตตศิลา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549 :54) คือ 1) เปนผูรูทันรูนําโลก 2) เรียนรูชํานาญ
เชี่ยวชาญปฏิบัติ 3) รวมพลังสรางสรรคสังคม และ 4) รักษวัฒนธรรมไทย ใฝสันติ โดยรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยเนนการจัดการเรียนรู ที่นําไปสูภาคปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ซึ่ง Dallman และคณะ (1978: 129)
กลาวถึงความสามารถอานเพื่อความเขาใจวา คือ 1) ความเขาใจระดับขอเท็จจริง (the factual level) หมายถึง ความ
เขาใจในสารสนเทศที่กลาวไวตรงๆ ในเรื่องที่อาน ทักษะยอยในชั้นนี้ ไดแก การรูความหมายของคํา การหาใจความ
สําคัญ การหารายละเอียด และการอานเพื่อทําตามคําแนะนํา 2) ความเขาใจระดับตีความ (the interpretive
level) หมายถึง ความสามารถเขาใจสิ่งที่ไมไดกลาวไวตรงๆ ในเนื้อเรื่อง แตจะใชความสามารถในการสรุปอางอิง
และลงความเห็น ทักษะยอยในขั้นนี้ ไดแก การยอความและการเรียบเรียง การไดมาซึ่งขอสรุป และการทํานายผล
ที่จะเกิดตามมา3) ความเขาใจระดับประเมินคา (the evaluative level) หมายถึง การประเมินคาสิ่งที่อานโดยมิได
มุงจับผิดแตขึ้นอยูกับการใชขอมูล หรือองคประกอบจํานวนมากจากการอานมาพิจารณาอยางใชเหตุผล โดยอาศัย
ความรูและประสบการณในเรื่องนั้นในการตั้งเกณฑมาตรฐานเพื่อตัดสิน ทักษะที่จําเปนในการอานระดับนี้ คือ การ
อานอยางมีวิจารณญาณ จึงมีความเชื่อมโยงกับความสามารถอานอยางมีวิจารณญาณ เชน พิจารณาคุณคาและ
ความคิดตางๆในงานเขียน และสามารถบงชี้ถึงวัตถุประสงคของผูแตงได ดวยการมีทักษะการแสวงหา/คัดสรร/สราง
ความรู มีการใชและจัดการความรู และมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลตางๆ
การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธีวิจัย
พบวา รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม การเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดออกแบบการเรียนรูด วยตนเอง อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน
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ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดกระบวนการอานและคิดอยางมีวิจารณญาณ และในแตละขั้นของการเรียนผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจาก
แหลงตางๆที่มีอยูอยางหลากหลายดวยการอานและวิเคราะหขอมูลตางๆ สรุปประเด็นความรู เพื่อนํามาใชแกปญหา
หรือตอบประเด็นที่กําหนดไว การคัดสรรขอมูล นักศึกษาจะตองใชการอานและความคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อ
พิจารณา สังเคราะหขอมูลที่หลากหลายและเลือกสรรขอมูลเพื่อนํามาใช สอดคลองกับ จิตราภรณ ดวงจุมพล.
(2543) ศึกษา ผลของการใชกระบวนการสอนอานแบบปฏิบัติที่มตี อ ความสามรถในการอาน ซึ่ง ความเขาใจ
ภาษาไทยทําใหนักศึกษารูจักใชความเขาใจในการอานไตรตรองขอมูลและการคิดกอนที่จะเชื่อถือขอมูลใดๆ กับ
ขวัญชนก นัยจรัญ. (2551). ไดศึกผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอานออยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่การดําเนินการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย ทั้ง 4 ขั้น ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเนื้อหาที่เรียนเปนอยางดี
กระตุนใหนักศึกษาเปนเกิดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ทั้ง 4 ขั้น ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเนื้อหาที่เรียนเปนอยางดี กระตุนใหนักศึกษาเปน
ผูใฝรูใฝเรียน และมีทักษะในการคัดสรรขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันมีขอมูลขาวสารมากมาย
และหลากหลาย การฝกฝนใหนักศึกษามีทักษะในการอานอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะชวยพัฒนาให
นักเรียนรูจ ักคิดหาเหตุผลกอนที่จะปกใจเชื่อถือขอมูลตางๆ พรอมกันนี้ยังเปนเครื่องมือใหผเู รียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
อีกดวย ในกรณีนี้เห็นไดจากการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากแบบวัดความสามารถในการอานเพื่อความ
เขาใจ
ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาสามารถทําแบบวัดการอานอยางมีวิจารณญาณไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากกอน
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจนเปนที่นาพอใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมีการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2. รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน ดังนั้นควรมีการศึกษา วิจัยผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยในรายวิชาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เปนตน
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2
ครู: สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง
3
อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนภาษาไทย
เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา
อํ า เ ภ อ ท ร า ย ท อ ง วั ฒ น า จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น 75/75
และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นตี ค วามของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ ไ ด รั บ การฝ ก
โดยใช ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด ว ยแบบทดสอบ กลุ ม ตั ว อย า ง
คือ นัก เรี ยนระดั บชั้ นมัธ ยมศึก ษาปที่ 3 โรงเรีย นทุ งทรายวิท ยา ป การศึก ษา 2560 อํา เภอทรายทองวั ฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แบบทดสอบ
กอนเรียน – หลังเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ
ผลการวิจับพบวา
1. ผลการวิ เคราะห ประสิท ธิภ าพของชุ ดการสอนภาษาไทย เรื่อ งการอ านตี ความ สําหรับ นักเรีย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วามได ป ระสิ ท ธิ ภ าพตั ว แรกเท า กั บ
87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการประเมินผลหลังเรียนไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนและหลังการชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หลังจาก
การใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ / ชุดการสอน / การอานตีความ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to create and examine efficiency of instructional package Thai
language interpretation reading for grade 9 students in the second semester of the academic year
2017 at Thungsaiwittaya School in Amphoe Sai Thong Watthana, Kamphaeng Phet. By the standard
score is at 75/75 and to finding of a comparison students’ achievement interpretation reading for
grade 9 students taught by instructional package to Thai language interpretation reading by pre-test
and post-test. Instruments of this research were pre-test and post-test, lesson plans and Thai
language interpretation reading exercise.
The findings were as follows:
1. The result of efficiency analysis in interpretation reading exercise for grade 9 students was
that the first of efficiency evaluation was 87.26 and the efficiency evaluation after learning was
91.66 so, the result of interpretation reading exercise for grade 9 students was higher than 75/75
standard which was 87.26/91.66.
2.The finding of a comparison students’ achievement interpretation reading of grade
9 students between before and after learning by using interpretation reading exercise revealed that
the meaning of after learning was 27.17 The mean of learning achievement of after learning was
higher than before learning was 13.93, different in statistic at .01 level of significance.
Keywords : achievement/instructional package/interpretation reading
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2560: 15)
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดี
ต อ กั น ทํ า ให ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และดํ า รงชี วิ ต ร ว มกั น ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได อ ย า งสั น ติ สุ ข
และเป น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู ประสบการณ จ ากแหล ง ข อ มู ล สารสนเทศต า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาความรู
พัฒนากระบวนการคิ ดวิ เ คราะห วิจ ารณ และสร างสรรค ให ทั นต อ การเปลี่ ยนแปลงทางสั ง คม และความก า วหน า
ทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาอาชี พ ให มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้
ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู
อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37)
การอ า นเป น ทั ก ษะที่ ม นุ ษ ย ใ ช ใ นการรั บ สารมนุ ษ ย ใ ช ทั ก ษะการอ า นเพื่ อ สร า งความเข า ใจภาษา
จึงมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ทุกคนจะตองอานขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ จึงจะมีความรอบรูทันโลกทันเหตุการณ
การอ านจึ งเปน วิ ธีก ารรั บสารและแปลสารให เป นความหมาย เพื่ อการรั บรู แ ละความเขา ใจเรื่อ งที่อ านในป จจุ บั น
การอา นนั บวา มีค วามสํา คัญ และจํา เป นต อการดํ ารงชีวิ ตของคนเรา เนื่องจากเปนยุ คโลกาภิวั ตน ที่ข าวสารตา ง ๆ
จะแพร ก ระจายออกไปทั่ ว ถึ ง กั น นั บ ว า เป น ยุ ค ข า วสารข อ มู ล เราจึ ง ต อ งอ า นข า วสาร แสวงหาความรู ความเจริ ญ
ทางเทคโนโลยีใหม ๆ เหตุการณตาง ๆ ขาวสารตาง ๆ จะสงผานสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ
วิทยุ และวิทยุโทรทัศนตลอดเวลา จึงจะทันโลกทันเหตุการณ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 7)
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จากการสํ า รวจสภาพจากการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาไทยของโรงเรี ย นทุ ง ทรายวิ ท ยา
อํ า เภอทรายทองวั ฒ นา จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
พบว า สาระการเรี ย นรู วิ ช าภาษาไทยที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นน อ ยที่ สุ ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง 2551
คือ สาระที่ 1 การอาน
จากที่ กล าวมาทั้ง หมด ทํ าใหส นใจที่จ ะทํ าวิ จัย การอา นตี ความ ผู สอนจึง ออกแบบชุด การสอนภาษาไทย
เรื่ อ งการอา นตี ค วาม สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อแก ไ ขป ญ หา
ในด านการอ า นตี ค วาม เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดฝ ก กิ จกรรมว า มีม ากน อ ยเพี ย งใด สามารถทํ าให ผูเ รี ย นสนใจ
และสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุดการสอนภาษาไทยอีกดวย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานตีความสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร โดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา
1.1 เนื้อหา
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนชุดการสอนภาษาไทย
ที่ตองการใหนักเรียนเกิดทักษะการอานตีความจากสํานวน สุภาษิต คําพังเพย บทเพลง บทรอยกรองเรื่องบทพากย
เอราวัณ บทรอยกรองเรื่องอิศรญาณภาษิต และบทกวีนิพนธ โดยเนื้อหาผูวิจัยไดคัดเลือกเรื่องราวจากแหลงขอมูลตาง ๆ
รวมถึ ง นํ า บทเรี ย นจากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 นํ า มาเรี ย บเรี ย งใหม อี ก ส ว นหนึ่ ง
เพื่อใหไดเนื้อหาที่เนนเรื่องราวเกี่ยวกับการอานตีความ เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
1.2 ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง
เปนระยะเวลา รวม 8 ชั่วโมง นับรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
2. ขอบเขตดานประชากร
2.1 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย
เรื่อง การอานตีความ สําหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความ ประกอบดวย
1. แหลงขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานตีความ ประกอบดวย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. แบบแผนการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนที่เปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง/คาบ/ชั่วโมง
3.นักเรียนที่เปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความประกอบดวย
1.แหลงขอมูลคือ
1.1 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความ จํานวน 3
ทาน
1.2 นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
2.2 แผนการจัดการเรียนรู
2.3 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานตีความ
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดใชรูปแบบกึง่ ทดลอง (Quasi Experiment) แบบกลุมเดียวทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (One-Group Per-test Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานตีความ จํานวน 1 ฉบับ
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิตสิ ําหรับวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
1.1 คาเฉลี่ย
∑𝑥

สูตร ˉx =
𝑁
ˉx หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ย
∑ x หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
N หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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2. สถิติสําหรับหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC)
∑R

สูตร IOC =
N
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.2 คาความแปรปรวน
สูตร 𝑠 2 =
2

𝑁 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

𝑆 หมายถึง คาความแปรปรวน
N หมายถึง จํานวนนักเรียน
x หมายถึง จํานวนคะแนนที่นกั เรียนแตละคนสอบได
2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
∑ 𝑝𝑞

𝑘

[1 − 2 ]
สูตร 𝑟𝑡𝑡 =
𝑆
𝑘−1
𝑟𝑡𝑡 หมายถึง คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ
k หมายถึง จํานวนขอสอบ
p หมายถึง คาความยากของขอสอบ
q หมายถึง 1-p
𝑆 2 หมายถึง คาความแปรปรวน

2.4 คาความกาวหนาของเด็ก
สูตร t =

∑𝐷

2_(∑ 𝐷)

�𝑁 ∑ 𝐷

𝑁−1

2

D หมายถึง ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน
N หมายถึง จํานวนนักเรียน
2.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตร S.D. = �

𝑁 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑁(𝑁−1)

N หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมด
x หมายถึง คะแนนสอบ

2.6 การหาประสิทธิภาพ
1) การหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียน (75 ตัวแรก)
𝐹1×100
สูตร E1 =
𝐴1
E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
F1 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนการทําแบบฝกหัด
A1 หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัดรวมกัน
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2) การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 75 ตัวหลัง )
𝐹2×100
สูตร E2=
𝐴1
E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ
F2 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบหลังเรียน
A1 หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล เรื่อง การอานตีความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงค เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ ง การอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ป ที่ 3 และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอ า นตี ค วามของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ ง การอ า นตี ค วาม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝ ก การอ า นตี ค วามของกระบวนการเรี ย น
จากคะแนนระหวาง จัดกระบวนการเรียนของชุดฝกทั้ง 5 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การทดลอง
หาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน
แบบฝกชุดที่
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
คิดเปนรอยละ
1

10

300

100

2

10

257

85.67

3

10

245

81.67

4

10

265

88.33

5

10

242

80.66

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (𝐸1 )

87.26

จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนจากชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) เทากับ 87.26 แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกที่กําหนดไว
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ดังนั้น ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
80/80 ที่ตั้งไว
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม
สําหรับนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 3 ของผลลัพ ธจากการทําแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์การอ านตีความหลังการใช
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (𝐸2 )
การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน
ประสิทธิภาพ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
จํานวนนักเรียน
(คะแนนเต็ม 1,080 คะแนน)
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ของผลลัพธ (𝐸2 )
30

825

27.50

91.66

จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการอานตีความหลังการใช
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2 )
เทากับ 91.66 แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 27.50
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย
เรื่องการอ านตีค วาม สําหรั บนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 3
พบวาประสิทธิ ภาพของกระบวนการซึ่งประเมิ น
จากกระบวนการเรี ย นโดยพิ จ ารณาจากคะแนนระหว า งการจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู
โดยการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรก
เทากับ 87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ
ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
สู ง กว า เกณฑ ม าตรฐาน 80/80
ที่ กํ า หนดไว โดยได เ กณฑ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
87.26/91.66
หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใชจริง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทุงทรายวิทยา ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ซึ่งผลการทดลองปรากฏ
ดังนี้
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย
เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ผู วิ จั ย ได นํ า เสนอ ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ด า นการอ า นตี ค วามระหว า งก อ นและหลั ง การใช ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานตีความ ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนน

จํานวน(คน)

xˉ

SD

�𝑫

� 𝑫𝟐

t

255
ก่อนเรี ยน

30

หลังเรี ยน

30

13.93

5.15
407

27.17

6165

25.80

1.85

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธิ์
ดานการอานตีความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชแบบฝกการอานตีความ สูงกวากอนใชชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นั่นแสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได
สรุปผล
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการ
ประเมิ น ผลหลั ง เรี ย นได ป ระสิ ท ธิ ภ าพตั ว หลั ง เท า กั บ 91.66
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า ชุ ด การสอนภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑ
ประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนและหลังการใช
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
หลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 27.17 สูง
กวากอนใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93
และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
การอภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน 2 ประเด็นดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากผลการทดลองพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 สอดคลองกับ สุดารัตน เจนชัย
(2556 : 62) เรื่อ งการพัฒนาทักษะการอานตี ความโดยใชชุดการเรี ยนรูทั กษะการอา นตีความจากสื่อสิ่ งพิม พ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรู
ทักษะการอานตีความจากสื่อสิ่งพิมพประกอบการจัดการเรียนรู สูงกวาเกณฑที่กําหนด
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2. ผลสัมฤทธิ์ดานอานตีความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการทดลองพบวาชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานตีความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
75/75 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 เนื่องจากชุดการฝก สรางประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียน โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมใหกับผูเรียนไดฝกปฏิบัติ สอดคลองกับ อนงคศิริ วิชาลัย (2537 :
490) กลาววา การสรางชุดฝก เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ
ที่ส อดคล องกั บเนื้ อ หาและกิ จกรรม เพื่อ เสริ ม ความเข า ใจและเพิ่ม เติม เนื้ อหาบางสว นที่ชว ยให นั กเรี ยนไดป ฏิ บั ติ
และนําใชไดอยางแมยําถูกตอง คลองแคลว
2.1 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พัฒนาขึ้น
โดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลัก ในการจัดกิจกรรมหรือจัดชุดการสอนใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัย
และระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําชี้แจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกที่เราความสนใจ
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถทบทวนฝ ก ฝน เพื่ อ หาความรู ต า งๆ ที่ ไ ด เ รี ย นไปแล ว ให เ กิ ด เป น ความจํ า จนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด
ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ
โดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงค การเรียนรูที่ชัดเจน มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 บทบาทหนาที่ของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครูมีบทบาทสําคัญ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยชี้แนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรม
ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และกิ จ กรรมการเรี ย นรู อ ย า งรอบคอบ คั ด เลื อ กกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม
ความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นทั้งนี้มาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ ชุดการสอนภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังนั้น
หากครู ผู ส อนจะนํ า ชุ ด การสอนภาษาไทย เรื่ อ งการอ า นตี ค วาม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3

257
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของชุดการสอน การเราใจในกิจกรรมที่สรางขึ้น
รวมทั้งพื้นฐานความรูความเขาใจในดานการอานเชน การอานวิเคราะห การอานแปลความ รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและบทบาทหนาที่ของครูผูสอนในการนําชุดการสอนไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอาน
ตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแสดงวาชุดการสอนชวยพัฒนาการอานตีความได
ดังนั้นผูสอนควรมีการเสริมสรางชุดการสอนเพื่อใชพัฒนาการอานตีความดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1.
ชุ ด การสอนนี้ จ ะสามารถใช ไ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด กั บ ผู เ รี ย นก็ ต อ เมื่ อ ผู เ รี ย นมีพื้นฐาน ประสบการณทางดานคําและความหมายของคํา การอานวิเคราะห รวมทั้งการอานแปลความดวย
2. ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ควรใหผูเรียนอานตีความหลากหลายรูปแบบ
มากกวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ ที่มีอยูในงานวิจัยเลมนี้ เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการตีความ
ดานการอานที่หลากหลาย
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบเรียนปนเลนเพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
Development of learning management plan by management concept.
Play way method to learn the spelling skills of students. Grade 1
At Anubannakonsawan school
อรวรรณ เทียมจันทร
Orawan Thiamchan
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนหรือกระบวนการ Play way method เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอาน
สะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคกอนและหลังเรียนการใชแผนการจัดการ
เรียนรูโดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่
1 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จํานวน 45 คน โดยการสุมอยางงายเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนจํานวน 9
แผน และ 2) แบบประเมินทักษะการอานสะกดคําสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกรณีประชากรสองกลุมที่มีความสัมพันธกัน
ผลการศึกษาพบวา
1) แผนการจัดการเรียนรู โดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนที่สรางขึ้น มีคาดัชนีความ
สอดคลองในภาพรวมของแผนเฉลีย่ เทากับ 0.8๖ และสามารถพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา ของ
นักเรียนได โดยมีผลคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินทักษะการอานสะกดคํา เทากับ 1๔.๒0 คะแนน
2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนระหวางกอนและหลังการใชแผนการจัดการ
เรียนรู พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับ .05
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู /เรียนปนเลน /ทักษะการอานสะกดคํา
Abstract
This research aimed to develop learning management plan using management concept of play
way method to promote the spelling skills of Grade 1 students at Anubannakonsawan school
Nakhonsawan Province and to compare spelling and reading skills of the students before and
after learning. The samples used in the study were 45 grade 1 students in the second semester,
the 2017 students in the Anubannakornsawan school using random sample. Instruments of this
research were 18 lesson plans, and a spelling-reading test. Statistics used in this research were
average, standard deviation and mean.
The result found that;
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1. Learning management Plan using the concept of learning-based learning was 0.89.
2. The comparison of students' spelling reading skills between before and after using the learning
management plan revealed that the post-test scores were higher than those before at .05 level.
Keywords: learning management / learning plan / spelling reading skills
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ เปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสาร ทําใหสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพโดยบันทึก
เป น วรรณคดี อั น ล้ํ า ค า ควรแก ก ารเรี ย นรู เพื่ อ อนุ รั ก ษ สื บ สานให ค งอยู คู ช าติ ไ ทยตลอดไป ภาษาไทยจึ ง มี
ความสําคัญ จําเปนที่คนไทยทุกคนจะตองศึกษาจนเกิดทักษะเพื่อใหติดตอระหวางชนในชาติ ภาษาเปนสื่อของ
ความคิด และความคิดที่มีคุณภาพยอมเกิดจากความคิดที่เปนกระบวนการ นั่นคือ ผูคิดตองมีทักษะการคิดหรือ
กระบวนการคิด ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟง
และการอ า นเป น ทั ก ษะการรู เ รื่ อ งราว ส ว นการพู ด และการเขี ย นเป น การแสดงความรู ความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ การฝกทักษะการอานสะกดคํา จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพื่อใหนักเรียนไดใชภาษาไดอยางมีคุณภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนถึงการเรียนการสอนที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
ใหผูเรียนรูจักวิเคราะหเปน กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและการ
จัดกระบวนการเรียนรู กําหนดใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ จัดกระบวนการเรียนรูโดย
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 4)
การจัดการเรียนการสอนในกลุม
สาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทยใหเปนไปตามนโยบาย “ป 2548 เปนปปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได” ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีวัตถุประสงคใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนรูใหนักเรียนอานได อานรูเรื่องและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดเล็งความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูจึงทําการศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับทฤษฎี หลักการ พัฒนาการทางสติปญญา และ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่อยูในชวงปฐมวัยที่มีอายุ 5-7 ป ซึ่งรวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา
นักเรียนชวงปฐมวัยจะชอบเลนมือและเทาเปนจังหวะ และเลนสัมผัสถอยคํา ชอบออกเสียงตะโกนแขงกัน พรอมทั้ง
ออกทาทาง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากชวงอายุ 6-10 ปหรือปฐมวัยจะมีการเชื่อมโยงประสานการทํางานระหวางสมองซีก
ซาย-ขวาและสวนตางๆ จะกอตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนประโยชนสําหรับกระบวนการเรียนรู ดวยเหตุนี้การพัฒนาการ
การอานสําหรับเด็กเล็กจึงควรเริ่มตนดวยการอานลังบทคลองจอง และเพลงกลอมเด็กที่มีจังหวะจะโคน (พรพิไล
เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุกร 2550) เชนเดียวกับ สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550, น. 33)มีแนวคิดวาการอานเปนทักษะ
ที่ตองฝกใหมาก เด็กที่มีทักษะในการอานไว มีสมาธิ มีอารมณและจินตนาการ ทําใหเกิดความคิดการเรียนรูจริงโดย
ผานประสบการณมีโอกาสไดเห็น ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองยอมเกิดการเรียนรู
ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ สภาพปญหาและหาวิธีที่จะแกปญ
 หาเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูทสี่ งเสริมทักษะใหกับผูเรียน ทําให
ผูเรียนมีทักษะและมีศักยภาพทางการอานเพิ่มมากขึ้น

260

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่เรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูแบบเรียนปนเลน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
สมมติฐานการวิจัย
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูเรียนปนเลน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
มีทักษะการอานสะกดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบเรียนปน
เลน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใช
กระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญ
 หาในการดําเนินชีวิตและมีนสิ ัยรักการอานซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้เนนเฉพาะการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา
ตัวแปร

ตัวแปรตน
การใชแผนการจัดการเรียนรู สาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
ตัวแปรตาม
ทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน
ระยะเวลา
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 .ถึง 20
ธันวาคม 2560 วันละ 1 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดการวิจัย

การใชแผนการจัดการเรียนรู สาระ
ภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบเรียนปนเลน

ทักษะการอานสะกดคํา
ของนักเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนทั้งสิ้น
45 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน 45 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เปนแนวทางสําหรับครูผสู อนในการเลือกใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ไดแนวทางในการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและกลุม
สาระการเรียนรูอื่น ๆ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัด การเรียนรู แบบเรียน
ปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียน อนุบาลนครสวรรค เปน
การวิจัย เชิงทดลองแบบกลุม ทดสอบกอนและหลัง โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูส าระภาษาไทย โดย แนวคิดการจัด การเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาป ที่
1 โรงเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูส าระภาษาไทยโดย แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
การวิจัย ดังกลาว มีขั้นตอนของการดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
การกําหนดระยะเวลาทําการวิจัย ระยะเวลาที่ทําการวิจยั ทั้งหมด 20 วันโดยผูวิจัยกําหนดใหนักเรียน
อานสะกดคําในแบบตรวจสอบการอาน ในแตละครั้งครูก็จะบันทึกหลังการอานสะกดคํา ลงในตารางบันทึกเพื่อ
ความกาวหนาของตัวนักเรียน
3.2 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.ประชากรเปนนักเรียนตัวอยางที่ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ป
การศึกษา 2560
2.ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
3.3ตัวแปรและเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
3. ตัวแปร ตัวแปร อิสระ คือ แผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทยโดยแนวคิดการจัด การเรียนรู
แบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานสะกดคํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูส าระภาษาไทย โดย
แนวคิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน หนวยการเรียนรูเรื่อง มาตราสะกด จํานวน 9 แผน ใชสอนแผนละ 2 ชั่วโมงรวม
ทั้งหมด 18 ชั่วโมง
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2. เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินทักษะการอานชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 เปน
แบบทดสอบการอานสะกดคําพื้นฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ที่มลี กั ษณะเปนแบบ ประเมินทักษะการอานแบบ
รายบุคคล จํานวน 20 คํา โดยคัดเลือกจากบัญชีคําพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จากกระทรวงศึกษาธิการกําหนดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือการทดลองพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู โดยยึดแนวคิดเรียนปนเลน วิเคราะหการจัดกาเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ชั้นป และสาระสําคัญของแตละแผนการจัดการเรียนรู ในหนวยการเรียนรู
เรื่อง “มาตราสะกด”
แผน/เรื่อง
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชั้นป
แผนที่ 1 มาตรา ท 1.1 ป.1/1. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และ
ก กา
ขอความสั้นๆ
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ท 1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และ
แผนที่ 2 มาตรา ขอความสั้นๆ
กก
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของ
คํา
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
แผนที่ 3 มาตรา สั้นๆ
กง
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ
แผนที่ ๔ มาตรา ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
กด
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
แผนที่ ๕ มาตรา ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
กบ
สั้นๆ
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
แผนที่ ๖ มาตรา สั้นๆ
กม
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ
แผนที่ ๗ มาตรา ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
กน
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
แผนที่ ๘ มาตรา
เกย

สาระสําคัญ
-องคประกอบของของคํา
ไดแกพยัญชนะตน สระและ
ตัวสะกด -คําในมาตรา ก
กา เปนคําที่ไมมตี ัว สะกด
-คําในมาตรา กก คือคําที่ที ก
เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กง คือ
ที่มี ง เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี ด เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี บ เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี ม เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี น เปนตัวสะกด
- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี ย เปนตัวสะกด
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- คําในมาตรา กด คือ
ที่มี ว เปนตัวสะกด

แผนที่ ๙ มาตรา
เกอว

4)นําเสนออาจารยที่ปรึกษาปรึกษาและครูพี่เลีย้ งตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม
และความสอดคลองของเนื้อหา เพื่อนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําโดยพิจารณาหาคาดัชนีความ สอดคลองระหวาง
มาตราฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของแผนการจัดการเรียนรูส าระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู แบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
สะกดคํา ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 หนวยการเรียนรู มาตรา สะกด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 64) มีเกณฑการ
ประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึงแนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัว ชี้วัด
0 หมายถึงไมแนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วดั
1 หมายถึงแนใจวาเนื้อหาหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
โดยกําหนดดัชนีความสอดคลองมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู (IOC) ที่มีคา
0.50 ถือวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวาง
องคประกอบ ของแผนการจัดการเรียนรูอยูในเกณฑที่ ยอมรับได ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูทสี่ รางขึ้นมีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.60 ถึง 1.00 มีคาเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมของแผนเทากับ 0.8๖
5)นําแผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการเรียนรูแ บบเรียนปนเลน ชั้นประถมศึกษาปที่
1 หนวยการเรียนรู “มาตราสะกด” ไปใชพัฒนานักเรียนกลุมตัวอยาง
ดังกลาวขางตนสรุปไดดัง ภาพที่ ๑
ศึกษาวิเคราะหสาระและมาตรฐาน การเรียนรูหลักสูตรแกนกลางขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม สาระการ
เรียนรูภ าษาไทย และแนวคิดการจัดการเรียนรู เรียนปนเลน
ศึกษาหลักการ คูม ือครู เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู และการสะกดคํา
สรางแผน การจัดการเรียนรูโ ดยแนวคิดการจัดการเรียนรูเ รียนปนเลนหนวยการเรียนรูเ รื่องมาตราตัวสะกด
จํานวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ความสอดคลองของเนื้อหา
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา
นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนกลุม ตัวอยาง
การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบประเมินทักษะการอาน ผูวิจัย ไดดําเนินการสรางแบบ
ประเมินทักษะการอาน ดังนี้
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1. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชั้นป
2. คัดเลือกคําจากบัญชีคํา พื้นฐานในระดับ ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ที่กําหนด โดย
กระทรวงศึกษาธิการตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใหสอดคลองกับหนวย การเรียนรู
สาระ มาตรฐานการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู แบงเนื้อหาการสรางแบบประเมิน ทักษะการอานเปน 2 ตอน
ดัง นี้ ตอนที่ 1 แบบประเมินประจําหนวยการเรียนรู เพื่อประเมินทักษะการอาน ของ
แตละหนวยๆ ละ 10 คํา ตอนที่ 2 แบบประเมินทักษะการอาน เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่
มี ลักษณะเปนแบบประเมินการอานแบบรายบุคคล จํานวนทั้งหมด 20 คํา
เกณฑการใหคะแนน คําละ 1 คะแนน
อานถูก เทากับ 1 คะแนน อานผิด เทากับ 0 คะแนน
3) นําแบบประเมินทักษะการอานเสนออาจารยที่ปรึกษา และครูพเี่ ลี้ยงตรวจสอบ
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความสอดคลองกับเนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดเพื่อนํา
มา
ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด กับขอคําถาม
( Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 64) มีเกณฑการประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาคําศัพทสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
0 หมายถึง ไมแนใจวาแนใจวาคําศัพทสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
-1 หมายถึง แนใจวาคําศัพทไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปแสดงวามีความเหมาะสม และสอดคลองของขอคําถามใน
เกณฑที่ยอมรับได โดยแบบประเมินทักษะการอานที่สรางขึ้นมีคา ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ
4) นําแบบประเมินทักษะการอานสะกดคํา ไปใชเก็บรวบรวมคะแนนของนักเรียน
กลุมตัวอยาง
วิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน โดยนําแผนการสอนทีไ่ ดรับการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขแลว ไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2560
๑) ใหนักเรียนกลุม ตัวอยางทําแบบประเมินทักษะการอานกอนเรียนทีม่ ีลักษณะเปนแบบประเมินทักษะ
การอานแบบรายบุคคล จํานวน 20 คํากอนการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ เรียนรู
สาระภาษาไทยโดยแนวคิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา
2) ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแผนการจัดการเรียนรู หนวย “มาตรา
สะกด” จํานวน 9 แผน โดยใหนักเรียนเรียนและปฏิบตั ิกิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบเรียนปนเลน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) หลังจากสอนตามแผนการจัดการเรียนรูครบ 9 แผนแลว นํานักเรียนกลุมตัวอยาง
มาทําแบบประเมินทักษะการอานหลังเรียนทีม่ ีลักษณะเปนแบบประเมินทักษะการอานแบบรายบุคคล
จํานวน 20 คํา เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2) เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงทํา การรวบรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินทักษะการ
อานกอนและหลัง เรียน เพื่อหาคาเฉลี่ยไปวิเคราะหขอ มูลทางสถิตแิ ละตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยผูวิจัยนําขอมูล ทีไ่ ด มาดําเนินการวิเคราะห
ทางสถิตเพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อสรุปผลการทดลองดังนี้
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การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
1) ศึกษาความสอดคลองของแผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการ
จัด การเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC)
2) ศึกษาทักษะการอานสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ที่ไดรับการสอน
ดวยแผนการจัดการเรียนรูส าระภาษาไทยโดยแนวคิดการจัด การเรียนรูแบบเรียนปนเลน ซึ่งวัดจาก คะแนนการ
ประเมินทักษะการอาน ใชคาเฉลีย่ ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
3) เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการอานสะกดคํากอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูส าระ
ภาษาไทยโดยแนวคิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน โดยการทดสอบคา t-test กรณี กลุม ตัวอยางสองกลุมมี
ความสัมพันธกัน (Dependent Samples t-test)
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการ
อานสะกดคํานักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนโดยการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมทดสอบกอนและหลังเพื่อตอบวัตถุประสงค และ
ขอคําถามของการวิจัยโดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้น ไดแก แผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน นํามาใชสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๕ คน
ตามขั้นตอนและนํา
แบบทดสอบการอานสะกดคํา พื้นฐาน กอนเรียนและหลัง เรียน มาเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจยั
ขอเสนอผลการวิ เคราะหขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบ t-test และระดับ นัยสําคัญทางสถิติ ในการเปรียบเทียบ
คะแนนการอานสะกดคํา พื้นฐาน กอนเรียนและหลังเรียนของ นักเรียนกลุมตัวอยาง ที่ไดรับการสอนโดยการใช
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน

3.13

S.D.
4.06๗

d

sd

t

11.7๘

4.37

14.754*

หลังเรียน
15.63
4.923
แผนการจัด การเรียนรูโ ดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ในการทดสอบการอานสะกดคําพื้นฐานของ
นักเรียนกลุม ตัวอยาง ที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการ จัดการเรียนรูเรียนปนเลนนั้น
มีคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดการเรียนรู เทากับ 3.13 คะแนนหลัง การจัดการเรียนรู เฉลี่ยเทากับ 15.63 โดยมี
คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู มีคาเทากับ 11.7๘ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตาง (S.D.) เทากับ 4.37 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ ระหวางคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่วาทักษะการอาน
สะกดคําของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูส าระ
ภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนสูงกวากอนการใชแผนการจัดการเรียนรู ที่ระดับ
นัยสําคัญ ทางสถิติ .05
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การอภิปรายผล
จากการเปรี ย บเที ยบผลการใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ส าระภาษาไทยโดยแนวคิด การจั ด การเรี ย นรู
แบบเรียนปนเลน ระหวางกอนและหลังการใช แผนการจัดการเรียนรู พบวา
1. นักเรียนกลุม ตัวอยางชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค มีผลการประเมินทักษะการ
อานสะกดคําพื้นฐานหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู การเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( ̅x) เทากับ
3.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.06 และมีคะแนน หลัง เรียนเฉลี่ย ( ̅x) เทากับ 15.63 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.65 เมื่อเปรียบเทียบระหวาง คะแนนสอบทั้งสองครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ สําลี รักสุทธี
(2544) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู คือ แผนการหรือโครงการ ที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเปนการระดมสรรพวิธีที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนเครื่องมือที่จะชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามและณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง (2545) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู (Lesson Plan) หมายถึง การเตรียมการจัดการ
เรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมาย อีกทั้งสอดคลองกับสิทธิพร เพียงแกว ( 2545, น. 10) ให
ความหมายของการอานวา เปนกระบวนการทาง สมองในการแปลสัญลักษณถอดความหมายจากสัญลักษณนั้น แลว
กอใหเกิดความรูความเขาใจความคิดอยางมีเหตุผล การอาน จึงเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน
เพื่อใหทราบ ความคิดของผูเขียน ซึ่งตองอาศัยทักษะการอาน พบวาหลังการทดลองการสอนโดยการใชแผนการ
แผนการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนนักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนประเมินทักษะหลังการจัดการ เรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปไดวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
เรียนปนเลน มีทักษะการอานสะกดที่ดีขึ้นหลังการทดลองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.๕ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ในขางตน อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ยเรื่อ งการพั ฒนาแผนการจัดการเรียนรู สาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ควรประกอบดวย หัวขอแผนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังสาระการเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู กระบวนการจัด การเรียนรู สื่อหรือแหลงการเรียนรู การวัดและ
การประเมินผล และบันทึก หลังสอน และแผนการจัดการเรียนรูที่ดีจะตองเปนแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร เปนแนวทางใหผูสอนอยางชัดเจน มีองคประกอบที่ครบถวนเขาใจ ใจงาย และนําไปใชสอนไดจริง
นักเรียนเกิดทักษะจริงและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได
2 ผลการประเมินทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากใชแผน
การจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพื่อพัฒนาทักษะ
การอานสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ครั้งนี้ สามารถพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา
ของนักเรียนกลุมตัวอยางใหเพิ่มขึ้น ดังปรากฏผลการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการใช
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยาง มีผลการประเมินทักษะการอานสะกดคําพื้นฐานหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น การจัดการเรียนรูโ ดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน เปนการจัดการเรียนรูที่สามารถ
นําไปพัฒนา กับการเรียนใหมีศักยภาพ สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของผูเรียน ประถมศึกษา เพราะขณะที่
นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรูต ามขั้นตอน
ที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรูนั้นเปนประสบการณตรงตาม
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วิธีการเรียนรูของสมอง รวมถึงการนําบทรอยกรอง คําคลองจองมาสรางประสบการณทางภาษาใหนักเรียนเกิด
ความรูส ึกวาภาษาเปนเรื่องงายและสนุก นักเรียนจะคอย ๆ มีพัฒนาการทางภาษาไปไดในที่สดุ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําวิจยั ไปใช
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชบรรยากาศแหงความใกลชิดเพื่อใหนักเรียนเกิดความมั่นใจซึ่งสงผล
โดยตรงกับอารมณและความรูสึกของผูเรียน
2.ควรจัดโตะเรียนใหเหมาะสม สามารถทํากิจกรรมไดงายและสะดวกตอการทํากิจกรรม
3.แผนภูมิกลอน บทรอยกรอง สือ่ แบบฝก ที่ใชตัวอักษรที่มีสีแตกตางกัน จะชวยกระตุน ใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดดีขึ้น
ขอเสนอแนะการทําวิจยั ครั้งตอไป
1.ควรนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแ บบเรียนปนเลน ไปใชในการพัฒนาแผนการ จัดการเรียนรูลักษณะ
เดียวกันนี้ กับเนื้อหา หรือกลุม สาระการเรียนรูอื่นๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน เพื่อที่จะไดทราบวา
การจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนนั้น เหมาะสมกับเนื้อหา สาระการเรียนรูใดมากที่สุด
2.ควรนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแ บบเรียนปนเลน ไปใชทดลองจัดกิจกรรมการ เรียนรูใหกับกลุม ตัวอยาง
อื่น หรือ ในระดับชั้นอื่นๆ
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
The Development of spelling diphthong exercises of Prathom Suksa 4 in Anubantak School
Primary Educational service Area Office 1
อริสา แซยาง1 มานพ ศรีเทียม2 และ พรพรรณ วงษสงวน3
Arisa Saeyang1 Manop Sritiem2 and Pornpun Wongsanguan3
1

นักศึกษา: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครู: กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

บทคัดยอ
การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อพัฒนา
แบบฝก ทั กษะการเขี ย นสะกดคํ าควบกล้ํ า สํ าหรั บนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ยนอนุบ าลตาก ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก
จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน ชุดแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําและแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
ควบกล้ํา จํานวน 30 ขอ
ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ประสิทธิภาพดานกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณา
จากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ควบกล้ํา ทั้ง 8 แบบฝก ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 83.09 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการ
ประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนด
ไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการ
เขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent
แลวพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ / การเขียนสะกดคํา / คําควบกล้ํา
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Abstract
The purpose of this research were as follows: (1) to develop the practice of writing
diphthongs for students of grade 4 in Anubantak School to be effective by standard criterion of
80/80; (2) to compare the achievement of spelling after teaching.
The sample consisted of 40 students in grade 4/3 in the academic year 2017, Anubantak
School selected by random classification (Cluster Random Sampling). The instruments used in
this study were 8 learning plans, diphthong exercises and 30 diphthong writing tests.
The results of the research were as follows: (1) The efficiency of the diphthong exercises
for the grade 4 found that the efficiency of the process assessed by the learning process based
on the score between the instructional management and the learning plan using eight diphthong
exercises was 83.09, the resultant efficiency was evaluated by using the post-test scores. The
efficiency of the latter is 85.58, so it is concluded that the practice of writing spelling diphthong
for grade 4 was higher than the standard 80/80. The performance criteria were 83.09 / 85.58; (2)
The results of the comparison of the achievement of grade 4 between, before and after the use
of diphthongs showed that the average score of the students after using the spelling exercise was
25.67 higher than before using diphthong practice. The average score was 24 and when tested
with t-test dependent statistics, the difference was statistically significant at the .01 level. Tests
showed that spelling diphthongs can improve achievement in spelling diphthongs of
grade 4.
Keywords : exercises / spelling / diphthong
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อความเขาใจแลความสัมพันธที่ดีตอ
กัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข ฉะนั้น
บุคคลใดที่สามารถใชภาษาไทยไดดีก็ยอมดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ผูที่จะใชภาษาไทยไดดีตอ งทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษา และฝกฝนใหมีทักษะพื้นฐาน
ทางภาษา คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชใน
การติดตอสื่อสาร
ทักษะทางภาษาไทยประกอบดวยการฟง การพูด การอานและการเขียน ที่ผูเรียนตอง ฝกฝนเพื่อใหใช
ภาษาในการสื่ อ สารได อ ยา งถู กต อ ง โดยเฉพาะการเขีย นสะกดคํ า ซึ่ ง เปน ส ว นหนึ่ ง ของการใช ภ าษาไทย จาก
ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย พบวา นักเรียนมี ปญหาการเขียนสะกดคําผิด เมื่อครู ใหนักเรียนอา น
บทเรียนหรือหนังสือนอกเวลาแลวกําหนดคําใหนักเรียนเขียนตามคําบอก จากคําที่ครูกําหนดขึ้น นักเรียนไมสามารถ
เขียนคําไดถูกตอง มักเขียนเปนคําอานตัวสะกดตรงตัว ซึ่งจริง ๆ แลวนักเรียนควรเขียนคําเต็มไมใชคําอาน และจาก
การตรวจงานของนั ก เรี ย นพบว า นั ก เรี ย นเขี ย นคํ า ที่ เ ป น คํ า ควบกล้ํ า ไม ถู ก ต อ งทํ า ให ค วามหมายของคํ า นั้ น ๆ
เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหประโยคที่นักเรียนแตงผิดไปดวย การฝกใหนักเรียนไดเขียนสะกดคําบอย ๆ จะชวยให
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นักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น ถานักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตองจะสงผลตอการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ เชน การจดบันทึกงานไมถูกตอง การเขียนรายงานในรายวิชาตาง ๆ ไมถูกตอง ทําใหเกิด
ปญหาสําหรับครูผูสอนและตัวนักเรียนเอง
จากปญหาดังกลาวการที่ผูเรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดคําอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองไดรบั การฝกฝน
และปรับปรุง แกไขความบกพรองตาง ๆ อยูเสมอ ครูภาษาไทยจําเปนตองปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอน
และเลือกใชสื่อเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่งมีผูสอนเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรูที่
นาสนใจวิธีหนึ่ง คือ การสอนโดยใชแบบฝก (อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ , 2546) เพราะ การที่ครูสรางและนําแบบฝก
ไปใชในการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงเหมาะสมของระดับวัย ความรู ความสามารถของผูเรียน โดยมีคําชี้แจงสั้น ๆ
ที่ทําใหเขาใจงายขึ้น สามารถใชเวลาไดเหมาะสม สรางใหนาสนใจและทาทาย ทําใหการเขียนมีเอกภาพและความ
สมบูรณ คือ ไดสนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยาง
เต็มที่เปนการคํานึงถึงพัฒนาการและ วุฒิภาวะของผูเรียน เนนการแกปญหาชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล
เนื่องจากผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรางและพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําเพื่อใชในการ
แกปญหาการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ใหมีทักษะและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ํากอนและหลังการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนอนุบาลตาก แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก
จังหวัดตาก
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธกี ารสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
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เนื้อหา
เนื้อหาในการทําวิจัยครั้งนี้ประมวลจากการตรวจแบบฝกหัดและสมุดการบานวิชาภาษาไทยของนักเรียน
พบคํา ที่เขี ยนผิ ดซึ่ง มักเปนคํ าควบกล้ํ าและที่พบในการเรียนวิชาภาษาไทย ผูจั ดทํา จึงไดนํา ขอมู ลมาเขีย นเป น
แผนการจัดการเรียนรู สรางแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําโดยใชโดยใชแบบฝกเขียนสะกดคําควบกล้ํา และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรตาม ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกด
คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบฝกการ
เขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก
จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธกี ารสุมแบบแบงกลุม (Cluster Rendom Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1.แผนการจัดการการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่องการเขียนสะกดคํา
ควบกล้ําจํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
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1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเนื้อหาเรื่อง
คําควบกล้ํา
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา จํานวน 8 แผน
ใชเวลาแผนละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย
1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 2 คําควบกล้ํา
1.4.3 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 3 คําควบกล้ําแท
1.4.4 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 4 คําควบกล้ําไมแท
1.4.5 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 5 การอานและเขียนสะกดคําควบกล้ํา
1.4.6 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 6 การเขียนเรื่องจากคําที่กําหนด
1.4.7 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 7 การเขียนเรื่องจากภาพ
1.4.8 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูไ ปใหครูพี่เลีย้ งและฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูไ ปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณและพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ
สรางและหาคุณภาพดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนขอสอบ
ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยศึกษาจากเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาในแบบฝกและแผนการจัดการเรียนรู
ที่กําหนดไว
2.3 นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
2. นางสกุณา กันคุม ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
3. นายเนรมิต ใจโปรง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
2.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คน
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทํามาใหคะแนน ขอที่ตอบถูให 1
คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมไดตอบให0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ ที่มีคาความยากงายระหวาง
0.22 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป
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2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 30 ขอ เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.71
3. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนชุดแบบฝกทั้งหมด 8 ชุด ผูวิจัยดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)
3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา
3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา
3.4 กําหนดจุดประสงคชุดแบบฝกการเขียนสะกดคําคําควบกล้าํ ที่สรางขึ้นสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
3.5 สรางแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา จํานวน 8 แบบฝก ประกอบดวย
3.5.1 แบบฝกการเรื่องเขียนสะกดคําภาษาไทย
3.5.2 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ํา
3.5.3 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําแท
3.5.4 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําไมแท
3.5.5 แบบฝกเรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
3.5.6 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากคําที่กําหนด
3.5.7 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ
3.5.8 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3.6 นําแบบฝกทักษะไปใหครูพเี่ ลีย้ ง และฝายวิชาการ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา
3.7 นําแบบฝกทักษะไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรับปรุง แกไข
ตามคําแนะนํา
3.8 นําแบบฝกทักษะทีผ่ วู ิจัยสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
2. นางสกุณา กันคุม ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
3. นายเนรมิต ใจโปรง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) ทั้ง 3 ทาน พบวามีความ
คิดเห็นสอดคลอง มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน) จํานวน 30 ขอ
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาดังนี้
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2.1 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ชัว่ โมงที่ 2 คําควบกล้ํา
2.3 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 3 คําควบกล้ําแท
2.4 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 4 คําควบกล้ําไมแท
2.5 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 5 การอานออกเสียงคําควบกล้ํา
2.6 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 6 การเขียนเรื่องจากคําที่กําหนด
2.7 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 7 การเขียนเรื่องจากภาพ
2.8 แผนการจัดการเรียนรู ชั่วโมงที่ 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) จํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกทั้ง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E 1 ) การ
ทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน
แบบฝกชุดที่
1
2
3
4
5
6
แบบฝกชุดที่
7
8

คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
10
341
10
325
10
336
10
330
10
332
10
331
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
10
337
10
327
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E 1 )

รอยละ
85.25
81.25
84.00
82.50
83.00
82.80
รอยละ
84.25
81.75
83.09
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จากตารางที่ 1 พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกทั้ง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E 1 )
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย น (E 1 ) เท า กั บ 83.09 แสดงว า แบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกที่กําหนดไวและเมื่อพิจารณาในแตละแบบฝกพบวา แบบฝก
ชุดที่ 1 มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ 85.25 รองลงมาคือแบบฝกชุดที่ 7 มีคะแนนคิดเปนรอยละ 84.25
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของผลลัพธจาก
การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําควบกล้ํา หลังการใชแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E 2 )
การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน
ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ (E 2 )
40
1,027
25.67
85.58
จากตารางที่ 2 พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
มี ค ะแนนของผลลั พ ธ จ ากการทํ า แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ด า นการเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า หลั ง การใช แ บบฝ ก
การเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 ) เทากับ 85.58 แสดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ
กล้ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67
จํานวนนักเรียน

คะแนนรวม

คะแนนเฉลีย่

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ
กล้ํ า สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการซึ่ ง ประเมิ น
จากกระบวนการเรี ย นโดยพิจ ารณาจากคะแนนระหว า งการจั ดการเรี ย นการสอนตามแผนการจั ดการเรี ย นรู
โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ทั้ง 8 ชุด ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 83.09 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนเทากับ 85.58
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า แบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า ควบกล้ํ า สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 หลังจากนั้นผูวิจัยได นํา
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ไปทดลองใชจริงกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 40 คน ซึ่งผลการ
ทดลองปรากฏดังนี้
ตอนที่ 2 การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ผูวิจัยไดนําเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําควบกล้ําระหวางกอนและหลังการใช
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ระหวางกอนและหลังการ
ใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
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จํานวน
(คน)
กอนเรียน
40
หลังเรียน
40
(df 40 - 1 ที่ระดับ 0.01 = 2.42)
คะแนน

xˉ

SD

24.00
25.67

1.11
0.99

�𝑫

� 𝐃𝟐

t

67

179

8.09

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ
ทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 หลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นั่นแสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารจากคะแนนระหวางการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ทั้ง 8 แบบฝก ได
ประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 83.09 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการ
ประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมิ น
ประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝก
การเขียนสะกดคําควบกล้ํา พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ
ทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นั่นแสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบ
กล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
อภิปรายผล
การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน
2 ประเด็นดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
จากผลการทดลองพบวาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 ทั้งนี้เนื่องจาก
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบ
แกไขจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใช ซึ่งในแบบฝกแตละชุดมีองคประกอบ ดังนี้ คําชี้แจงในการใช ใบความรูและ
แบบฝ กหั ด ในการพั ฒนาแบบฝ กไดพั ฒนาขึ้ นตามขั้น ตอนอย างมีร ะบบและมีวิ ธีที่ เ หมาะสม ซึ่ งสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (สมพงษ ศรีพยาต ,
2553) ชุดแบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 86.89/86.75
2. ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการทดลองพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์กอน
เรียนเทากับ 24.00 และหลังเรียนเทากับ 25.67 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคําไมตรงมาตราตัวสะกด โดยใชแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (สุมาลี เอกภาพไพบูลย
, 2554) พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ปจจัยดังตอไปนี้ คือ
2.1 แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา พัฒนาขึ้นโดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจัด
กิจกรรมหรือจัดแบบฝกใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําชี้แจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย
มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกที่เราความสนใจ อีกทั้งยังสามารถทบทวนฝกฝนเพื่อหาความรูตาง ๆ ที่
ได เ รี ย นไปแล ว ให เ กิ ด เป น ความจํ า จนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด ด ว ยความชํ า นาญและให ผู เ รี ย นสามารถนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนสูงขึ้น
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูที่ชัดเจน มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 บทบาทหนาที่ของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้าํ ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยครูคอยชี้แนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการ
พิจารณาสวนประกอบของแบบฝกและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ คัดเลือกกิจกรรมที่สงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําบรรลุตาม
จุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
สูงขึ้น ทั้งนี้ มาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ แบบฝก การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังนั้น
หากครูผูสอนจะนําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของแบบฝก รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทหนาที่ของครูผูสอนในการนําแบบฝกไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
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2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก พบวาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแสดงวา
แบบฝกชวยพัฒนาการการเขียนสะกดคําได ดังนั้นผูสอนควรมีการเสริมสรางแบบฝกเพื่อใชพัฒนาการเขียนสะกดคํา
และการเขียนสะกดคําเรื่องอื่น ๆ เชน การเขียนสะกดคําที่มีอักษรนํา การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตาม
มาตรา เปนตน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําในเรื่องอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกที่หลากหลาย
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ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม
The Effects of STAD Learning Activities to Improve Thai Reading Comprehension Skill
of Grade Five Students Wat Santitham School.
อัมรัตน อนันต1 และ สุชาดา ตั้งศิรินทร2
Ammarat Anan and Suchada Tangsirin
1
2

นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาจารยโปรมแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ STAD
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 19 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือ STAD จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความกอนและ
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน 1 ชุด 3) แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ STAD จํานวน 8 ชุด
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1) สูตร 𝐸1 /𝐸2 เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ STAD 2) คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) 3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 4) คาสถิติ t-test แบบไมอิสระจากกัน
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ STAD
ผลการวิจัยปรากฏวา
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 80.33/82.98 ซึ่งแสดงวากิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได
2. ความสามารถในการอานจับใจความหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม สูงกวา กอนการใชการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การเรียนแบบรวมมือ STAD / ความสามารถการอานจับใจความ
Abstract
This research aimed to develop STAD learning activities to improve Thai reading comprehension
skill for Active learning and compare the students’ Thai writing abilities before and after using the
activities. The samples were 19 students of grade five, Wat Santitham School. The instruments used
for this experiment were: eight lesson plans to reinforce Thai writing skills with active learning, pre-test and
the post-test of Thai writing skills. The data analysis used in the study were 𝐸1 /𝐸2 for students’
achievement, t-test (dependent) to compare students’ achievement before and after by using the activities
to reinforce Thai writing skills.
The results of the study showed that:
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1. The efficiency of the activities to reinforce Thai writing skills with Active learning was
80.33 / 82.98 This means that the efficiency of the activities was at a good level.
2. Students’ achievement after the experiment was significantly different from the
experiment at .05 level.
Keywords : STAD / Reading comprehension skill
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันเปนยุคแหงสังคมการเรียนรูและใหความสําคัญกับการใชภาษาและการติดตอสื่อสารมากขึ้น ทุกคน
สามารถใชทักษะทั้ง 4 คือ อาน เขียน ฟง และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทักษะที่มีความสําคัญมากที่สุดและ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูคือ ทักษะการอาน ดังที่วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 4) จิระนันท ไตรแสง (2551 : 2)
และกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2) ไดกลาววาการอานเปนทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในยุคปจจุบัน เปนยุคแหงการสื่อสารและเทคโนโลยีที่กาวหนา เปนเสมือนกุญแจกระจางเรื่องราวตาง ๆ ซึ่งการอานที่มี
ความสําคัญและเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรู คือ การอานจับใจความสําคัญ
ในหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ ม สาระการเรีย นรู ภาษาไทย ได ใ ห
ความสําคัญกับการอานจับใจความสําคัญ โดยระบุในคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไววา อานออกเสียง
บทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา
ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
: 5) และแมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดให
ความสําคัญกับการอานจับใจความสําคัญดังกลาวขางตน แตนักเรียนยังมีปญหาดานการอานจับใจความสําคัญ ดังเห็นได
จากผลคะแนนการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 – ปการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดสันติธรรม ที่มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเพียงรอยละ 70 ตามเกณฑที่โรงเรียนวัดสันติธรรมไดกําหนดไว
ในปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน เปนรอยละ 40 และมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 15 คนคิดเปน
รอยละ 60 ในปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 41.38 และมี
นักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 58.62 และในปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 36.84 และมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 63.16 ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวนมากกวานักเรียนที่ผานเกณฑ
รอยละ 70 และนอกจากนี้จากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปไดวา นักเรียนมีปญหาดาน
การอาน ไมชอบอาน ไมชอบแสวงหาความรูเพิ่มเติม โดยเฉพาะการอานจับใจความสําคัญซึ่งถือวาเปนทักษะที่สําคัญ
ที่สุดและมีความจําเปนอยางยิ่งตอนักเรียน สอดคลองกับคํากลาวของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 8) วาผูเรียนไมเห็น
ความสําคัญ ไมสามารถสรุปประเด็นหรือจับใจความสําคัญของเรื่องได
จากป ญ หาการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ ข า งต น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาการอ า น
จับใจความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น คือ การเรียนแบบรวมมือ STAD เพราะการเรียนแบบรวมมือ STAD
เปนการเรียนรูที่เนนการรวมมือการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมระหวางสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน
นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เกงจะชวยเหลือนักเรียนที่ออน และนักเรียนที่ออนจะเกิดความภูมิใจ
ที่คะแนนของตัวเองไดมีสวนชวยใหคะแนนของกลุมมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรูโดยการเรียนแบบรวมมือ STAD หลายทานดังเชน กิริยา ปทอง (2552) กาญจนา ศรีพันธชาติ (2550)
ประพันธ บุญพิมพ (2555) และรําใย เติมใจ (2553) ผลการวิจัยสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD สามารถ
พัฒนาการอานจับใจความสําคัญของผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการอานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เพราะเปนวิธี
ที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
เปนการวางพื้นฐานสูการอานในระดับที่สูงขึ้น
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ผูศึกษาคนควา ในฐานะครูผู สอนกลุ มสาระการเรี ยนรูภ าษาไทยนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรีย น
วัดสันติธรรม ตระหนักถึงความสําคัญและปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยเฉพาะ
การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ จึงจัดกิจกรรมกลุมแบบ STAD ซึ่งผูศึกษาคนความั่นใจวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูจะสามารถพัฒนาการอานจับใจความภาษาไทยของผูเรียนไดเปนอยางดี

STAD

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหาและเวลา
1.1 ขอบเขตด า นเนื้ อ หา เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น เนื้ อ หาการอ า นจั บ ใจความ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งกําหนดเนื้อหาเปน 4 หนวยดังนี้
หนวยที่ 1 การอานจับใจจากนิทาน
หนวยที่ 2 การอานจับใจความจากบทความ
หนวยที่ 3 การอานจับใจความจากขาว
หนวยที่ 4 การอานจับใจความจากคําประพันธ
1.2 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลา
4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปนเวลา 8 ชั่วโมง
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD
ตัวแปรตาม
ไดแก ความสามารถการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ STAD

ทักษะการอานจับใจความ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนวัดสันติธรรม
จังหวัดนครสวรรค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 80 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 19 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple sampling)
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD
1) ศึกษาความรูเกี่ยวกับ
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เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน
การอานจับใจความ ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน 8 แผน และ แบบทดสอบวัดความสามารถกอน
และหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถในการอานจับใจความ ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน
30 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดทําเครื่องมือโดยสังเขป ดังตอนี้
2.1) การสร า งแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความสามารถในการอ า นจั บ ใจความ
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 คูมือครู แบบเรียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรูแบบใฝรูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจากการศึกษาทําใหไดขอสรุปวา การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เปนการจัดกิจกรรม
การเรียน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมได ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบถึง
กระบวนการการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STAD โดยมี 5 ขั้นตอนที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถใน
การอานจับใจความได คือ ขั้นนําเสนอเนื้อหา ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม ขั้นทดสอบยอย ขั้นคิดคะแนนความกาวหนา
และขั้นชมเชย ยกยอง
2) วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมแผนละ 60 นาที จํานวน 8 แผน
ไดแก แผนการสอนที่ 1 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากนิทาน, แผนการสอนที่ 2 เรื่องการพัฒนาการอาน
จั บ ใจความจากนิ ท าน, แผนการสอนที่ 3 เรื่ อ งการพั ฒ นาการอ า นจั บ ใจความจากบทความ, แผนการสอนที่ 4
เรื่องการพั ฒนาการอา นจับใจความจากบทความ, แผนการสอนที่ 5 เรื่องการพัฒนาการอ านจับใจความจากขาว,
แผนการสอนที่ 6 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากขาว, แผนการสอนที่ 7 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจาก
คําประพันธ และแผนการสอนที่ 8 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากคําประพันธ
2.2) การสร า งแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ า นจั บ ใจความก อ นและหลั ง
ประกอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ จํานวน 3 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานจับใจความกอนเรียน จํานวน 30 ขอ, แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนซึ่งไดจากการนําแบบทดสอบกอนเรียนมาสลับขอคําถาม
และตัวเลือก จํานวน 30 ขอ, และแบบทดสอบหลังการใชกิจกรรมความสามารถในการอานจับใจความแตละแผน
จํานวน 8 ชุด ชุดละ 10 ขอ โดยมีประสิทธิภาพผานการตรวจสอบของที่ปรึกษางานวิจัย และผานผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน
คือ ดานการวัดประเมิน ดานภาษาไทย และดานวิธีสอน โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 0.75 รวมทั้งปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองจากการทดลองใชในการทดลองกลุมเล็ก (Small Group Try-out) ซึ่งเปนนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 5
โรงเรียนวัดสันติธรรม จํานวน 10 คน
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
การวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความให
สูงขึ้นกวาเดิม ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยไว 5 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นนําเสนอ
เนื้อหา

• เปนการทบทวนพื้น
ฐานความรูเดิม

ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม

• นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน รวมกันเปนกลุมยอย นักเรียน
เกงจะอธิบายใหนักเรียนออนจนเขาใจ และชวยเหลือกัน
ในการทํากิจกรรม
• นักเรียนแตละคนจะทํา
แบบทดสอบดวยตนเอง

ขั้นทดสอบยอย

• คิดคะแนนความกาวหนาแตละคนและกลุมยอย
ตรวจขอสอบของนักเรียน โดยเอาคะแนนที่นักเรียนทําได
ในแบบทดสอบจะถือเปนคะแนนรายบุคคล และคะแนน
รายบุคคลมาแปลงเปนคะแนนกลุม

ขั้นคิดคะแนน
ความกาวหนา

ขั้นชมเชย
ยกยอง

• บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียน
คนใดทําคะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับ
คําชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนน
ไดมากกวาครั้งกอน จะไดรับคําชมเชยทั้งกลุม

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5

ภาพที่ 1 ขั้นนําเสนอเนื้อหา

ภาพที่ 3 ขั้นทดสอบยอย

ภาพที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม

ภาพที่ 4 ขั้นคิดคะแนนความกาวหนา

ภาพที่ 5 ขั้นยกยอง และชมเชย
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 1 ชุด 30 ขอ 30
คะแนน โดยมีประสิทธิภาพผานการตรวจสอบของที่ปรึกษางานวิจัย และผานผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดานคือ ดานการวัด
ประเมิน ดานภาษาไทย และดานวิธีสอน โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 0.75 คาความยากงายรายขอ (p) เทากับ 0.61
คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.72 รวมทั้งปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากการทดลองใชในการทดลองกลุมเล็ก (Small
Group Try-out)
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้
1. สูตร 𝐸1 /𝐸2 เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD
2. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย ( 𝑥̅ )
3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.)
4) คาสถิติ t-test แบบไมอิสระจากกัน
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอ า นจั บ ใจความ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาศึ ก ษาป ที่ 5
จากการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ (Cooperative Learning)
โดยใชเทคนิค STAD (Student Team
Achievement Division) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห ขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD
(Student Team Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยทั้ง 8 ครั้ง
ตารางที่ 1 วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team
Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยทั้ง 8 ครั้ง
N
19

คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (𝑬𝟏 )
คะแนนเต็ม คะแนนรวม
รอยละ
80
1221
80.33

คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝑬𝟐 )
คะแนนเต็ม คะแนนรวม
รอยละ
30
473
82.98

จากตารางที่ 1
พบวาวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team
Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยทั้ง 8 ครั้ง พัฒนาขึ้นมีอยางประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยรวม
80.33/82.98 โดยมีคารอยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทํากิจกรรมระหวางเรียนหรือประสิทธิภาพของกระบวนการ(𝐸1 )
เทากับ 80.33 และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนหรือประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2 )
เทากั บ 82.98 จากผลการหาประสิท ธิภาพการจัดกิจ กรรมการเรียนรูแบบรวมมื อ STAD (Student Team
Achievement Division) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความหลังเรียนกับกอนเรียน
โดยการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division)
ตารางที่ 2

แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความหลังเรียนกับกอนเรียน
โดยการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division)
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การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
19
19

�
𝒙
13.63
24.89

S.D.
2.11
2.62

df
18

t
20.66

จากตารางที่ 2 คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.11 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 24.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.62 และคา t-test เทากับ
20.66 สรุปไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD มีความสามารถใน
การอานจับใจความ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ นักเรียน
สามารถอานจับใจความไดดีพัฒนาขึ้นมีอยางประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยรวม 80.33/82.98 จากผลการหาประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD สูงกวา
กอนเรียนอยางชัดเจน จากการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.63 และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.11 และคะแนนทอดสอบหลังการเรียน แบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.62 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่องการอานจับใจความของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน จากรูปแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ปรากฏวาสูง
กวาอยางชัดเจน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ไดพัฒนาความสามรถในการอานจับใจความสูง
กวากอนเรียน อาจเนื่องมาจากการสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD เปนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการทํางาน
เป นกลุม สมาชิก ในกลุม จะประกอบด วยนัก เรีย นที่ มีค วามสามารถแตกตา งกั น คือ เก ง ปานกลาง และอ อ น
ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยนักเรียนแตละคนจะตองพยายามทํา
ความเขาใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับเกงจะตองใหความชวยเหลือสมาชิก
ในกลุมที่มีความสามารถทางการเรียนออนกวาใหเขาใจดวยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและสามารถคิดไดดวยตนเอง และเปนกิจกรรมที่เนนการทํางานกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการทํางานที่มีเปาหมายรวมกันทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองมีสวน
สําคัญ
มีบทบาทเทาเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหกลุมของตนประสบความสําเร็จตามที่
มุงหวังไว ทําใหสมาชิกในกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นอกจากนีก้ ารสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD มีวิธีการเสริมแรงโดยการคํานวณคะแนนของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีขึ้น คือ เมื่อจบเนื้อหาในแตละเรื่องจะตองทําแบบทดสอบยอย คะแนนของนักเรียนก็จะถูกนํามาคิดเปน
คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ ม วิ ธี นี้ ทํ า ให นั ก เรี ย นในกลุ ม ช ว ยกั น อธิ บ ายเนื้ อ หาให ส มาชิ ก ในกลุ ม เข า ใจให ไ ด ม ากที่ สุ ด
และนักเรียนในทุกระดับความสามารถในการเรียนพยายามที่จะทําคะแนนใหไดสูงสุด เพื่อใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมอยู
ในเกณฑดี เปนวิธีการกระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางเต็มศักยภาพของตนเอง เพราะตางก็หวังในความสําเร็จ
ของกลุม ดวยเหตุนี้นักเรียนทุกคนในกลุมจึงจําเปนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหทุกคนในกลุมไดเขาใจเนื้อหาที่
เรียน ทําใหไดมาซึ่งการเรียนรูของตนเองและกลุมสูงสุด สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 1) ไดกลาววา เมื่อ
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นักเรียนไดทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนที่ไดจะถูกเปลี่ยนเปนคะแนนกลุม เปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจ
เรียน และชวยเหลือเพื่อสมาชิกใหเรียนรูในสิ่งที่ครูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียนตองการใหกลุมประสบความสําเร็จ
จะตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดีที่สุด
การสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD นอกจากจะมีการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมยอย และนําคะแนนของ
สมาชิกแตละคนในกลุมมาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมแลว การเสริมแรงก็เปนอีกสวนหนึ่งที่กระตุนใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD
ในแตละบทเรียนนั้น นักเรียนแตละกลุมจะไดฝกฝนทักษะเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทดวยการทําใบงาน การ
ตรวจคําตอบ ทําใหนักเรียนเห็นถึงความกาวหนาของตนเองและกลุมอยางขัดเจนรวดเร็ว นับวาเปนการเสริมแรง
ทางบวกที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสริมแรงในลักษณะของการใหรางวัล
การใหคําชมเชยการใหกําลังใจ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงมีความขยันเอาใจใสการเรียนมากขึ้น เพื่อรักษา
ระดับคะแนนของตน สวนนักเรียนทีไ่ ดคะแนนต่ําก็จะตั้งใจเรียนและพยายามทําคะแนนใหสูงขึ้นกวาเดิม
จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหนักเรียนที่เรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD มีคะแนน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และโดยรวมมีคะแนนพัฒนาการของกลุมอยางดีขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัย

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1 ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละชุดมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่เขาใจชั้นเจน
2 ครูควรชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนหลักการวิธีการและวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู ดวยกลุมรวมมือแบบ
STAD ใหนักเรียนเขาใจเพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3 ครูผูสอนควรเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนใหแกนักเรียนแลวใชวัสดุอุปกรณใบงาน ใบความรูใหมี
ความเหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนนักเรียน
4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและใหตอเนื่องเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
อยางเต็มที่
5 ในกิจกรรมขั้นที่ 2 การปฏิบัติกระบวนการกลุม ควรออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อชวยกระตุนการ
เรียนรูของนักเรียน นักเรียนจะไดมีความกระตือรือรนมากขึ้น และชวยใหเกิดการรวมมือที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1 ควรกําหนดขอบเขตที่จะสอนเพียงเรื่องเดียว เพื่อจะสงผลใหการฝกทักษะมีประสิทธิภาพในการอานจับ
ใจความมากขึ้น
2 กระบวนการเรียนรู STAD สามารถนํามาบรูณาการการสอนภาษาไทยในเรื่องอื่นๆ ได เชน การวิเคราะห
วรรณคดี
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การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
Development of Thai language skills training. Spelling words that do not match the spelling.
For students of Prathomsuksa 5
กมลรัตน ยาจําปา
Kamolrat Yajampa
บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด
คําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วิธีการดําเนินการกับกลุม ตัวอยาง เพื่อทดลองใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําทีไ่ มตรง
ตามมาตราตัวสะกด ไดแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 คน
กลุมเปาหมาย เพื่อการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ ไดแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก1) แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําทีไ่ มตรงตามมาตรา
ตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิเคราะหขอมูล โดย
หาคาเฉลีย่ (Mean) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การทดสอบคาที (T-test)
ผลการศึกษาพบวา
1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ82/84 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80ที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The purposes of this research were to 1) Develop and find effective Thai language
skills for spelling spelling using cooperative learning for students grade 5 to be effective in
accordance with criteria 80/80. 2) to compare the learning achievement of the students before
and after the use of the Thai language exercise on writing-spelling misspelling for students of
grade 5. The samples were students in grade 5, 2, School 2 (Wat Kaoh Sawan), Muang Phitsanulok
Phitsanulok Province ,3 persons, target group, used the Thai language exercise on spelling words
that do not match the spelling using cooperative learning and students in grade 5/1, School 2
(Wat Kahan Sawan), Muang Phitsanulok Phitsanulok Province 15 persons.
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The instruments used in the study were 1) Thai language exercise 2) Learning
Management Plan. And 3) Spelling test. Data analysis used were mean, standard deviation and Ttest.
The study indicated that:
1. Thai language exercise on spelling writing that does not match the was 82/84.
2. Learning Achievement of Students After Using Thai Language exercises was higher
than before learning at the statistical significance level of 0.01.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ ถือไดวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
ยังชวยเสริมสรางใหคนในชาติมีบุคลิกภาพที่มีความเปนไทย ภาษาไทยนั้นมีความสําคัญอยูหลายประการ เชน เปน
เครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความเขาใจและสื่อสารความตองการตางๆในชีวิตประจําวัน
สามารถทํางาน ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตในสังคมรวมกันในแบบประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข ภาษาไทย
เรายังใชในการหาความรู ประสบการณ ขอมูลตางๆจากแหลงขอมูลสารสนเทศ เพื่อที่จะพัฒนาความรู ความคิด
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กาวหนาในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ภาษาไทยก็ยังเปนสิ่งที่แสดงถึงบรรพบุรุษของไทยเราในดานภูมิปญญา ดานประเพณี และ
คานิยมที่ดีงามที่มีมักจะปรากฏใหเราเห็นในลักษณะของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก บท
ละคร ฯลฯ ซึ่งคนไทยเราควรจะอนุรักษและสืบสานใหอยูคูกับชาติไทยถายทอดใหคนรุนหลังของเราตอๆไป และที่
สําคัญคนไทยทุกคนควรใหความสําคัญกับภาษาไทย และฝกฝนใหมีทักษะทางภาษาไทย เพื่อที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางดีและถูกตอง
จากความสําคัญของภาษาไทยที่กลาวมา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดให
ภาษาไทยอยูในกลุมทักษะเครื่องมือในการเรียนรู ซึ่งมีจุดประสงคใหผูเรียน
เรียนภาษาไทยเพื่อเปน
เครื่องมือติดตัวในการใชชีวิตประจําวัน ไดแก การติดตอสื่อสาร แสวงหาความรู หาประสบการณ และการ
ประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนทักษะดานตางๆ ใหมีความสัมพันธกัน ทั้งทักษะการอานและการฟงที่เปนทักษะการ
รับเขามา กับ ทักษะการพูดและการเขียนที่เปนทักษะการถายทอดออกไป ซึ่งในดานของการเขียนนั้นถือไดวาเปน
ทักษะที่ยากและซับซอน ทั้งยังเปนการถายทอดที่มีความสําคัญตอการสื่อสารไดเปนอยางดี อยางที่ วรรณี โสม
ประยูร (2537 อางถึงใน รัชการดา เหลาแกว,2550) กลาววา “การเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและ
ความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได และเปนเครื่องมือ
พัฒนาสติปญญาของบุคคล โดยถือวาเปนการแสดงภูมิปญญาและพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเขียน และถือวา
เปนเครื่องมือสําคัญในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหนึ่ง” นอกจากนี้แลวการเขียนก็ยังเปนทักษะที่
สําคัญและมีความทนทานมากกวาทักษะอื่นๆ เพราะวาสามารถจารึกเปนลายลักษณอักษรเก็บไวไดยืนนาน ไมลบ
เลือนหรือลืมเร็วเหมือนกับการพูด ดังนั้นถือไดวาการเขียนนั้นเปนเครื่องมือที่สําคัญในการติดตอสื่อสารกันไดเปน
อยางดี ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันและในปจจุบันก็จะตองสื่อสารไดจนถึงอนาคต
การเขียนสะกดคําที่ถูกตองเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาใชภาษาไทยไดดีมีประสิทธิภาพ คนไทยควร
ตระหนักถึงปญหาของการเขียนสะกดคําผิด และชวยกันแกปญหานี้แบบจริงจัง โดยเฉพาะครูผูสอนซึ่งถือวาเปน
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญโดยตรงที่จะชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยการหาเทคนิคและวิธีการ
ใหมๆมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ วิธีฝกทักษะทางภาษาไทยที่ไดผลดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การฝกดวยแบบฝก
ทักษะ เพราะแบบฝกทักษะเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการสอน ดังที่(รัชการดา เหลาแกว,2550) กลาว
วา “แบบฝกทักษะจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลวในแตละทักษะ สามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความคิดและมีเหตุผล” แบบฝกทักษะยังเปนวิธีการเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของการเรียนรู
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กลุม สาระการเรีย นรูภ าษาไทยอั นเป นวิ ชาที่ จะตองอาศัยการเรีย นรูโ ดยวิธีฝ กเปนสํ าคั ญ ดั งทฤษฎี การเรี ยนรู
ของธอรนไดค (Throndike) (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.2546: 59-65) ไดกลาววา “การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
ไดรับการฝกฝนและกระทําซ้ํา” นอกจากนี้แลวแบบฝกทักษะยังชวยใหนักเรียนมีประสบการณและฝกทักษะไดอยาง
กวางขวางและอิสระ ดังนั้นอาจเปนไปไดวาในการจัดการเรียนการสอนโดยการที่ใชแบบฝกทักษะจะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม
ปจ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยนั้ น ยั ง พบป ญ หาและยั งไม ส ามารถแก ป ญ หา ให ป ระสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร คือปญหาดานการเขียน โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา คํายากซึ่ง (รัชการดา เหลาแกว,2550)
ไดกลาวถึงลักษณะคํายากที่เปนปญหาของเด็กนักเรียนในการเขียน จะมีอยู 4 ประการคือ คําที่มีพยัญชนะตนควบ
กล้ํา คําที่ผันดวยวรรณยุกตเสียงตรีและเสียงจัตวา คําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่เปนอักษรนํา และ
จากประสบการณที่ผูวิจัยเคยพบนักเรียนสวนใหญยังเขียนคําไมถูกตอง โดยเฉพาะการเขียนคําที่สะกดไมตรงตาม
มาตรา อาจจะมาจากตัวนักเรียนเองที่ยังขาดความรูและทักษะพื้นฐานทางภาษานี้ไป ในการเขียนตามเสียงตัวสะกด
โดยไมรูวาพยัญชนะตัวไหนบางที่ใชแทนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดตางๆ ไดบาง จึงทําใหนักเรียนเขียนคําไมถูกตอง
ผิดความหมาย อานแลวสื่อความไดไมเขาใจ เปนสาเหตุใหเด็กเบื่อ ไมอยากเรียน และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยต่ํา และเปนปญหาที่จะตองมีการแกไข
จากปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ไดกลาวมานั้น ดังนั้นจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้น เพื่อชวยแกปญหาใน
การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง เพื่อการทดลองใชแบบฝ กทักษะภาษาไทยเรื่องการเขี ยนสะกดคําที่ไม ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 3 คน
กลุมเปาหมาย เพื่อการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
15 คน
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เนื้อหา / สาระการเรียนรู
เนื้อหาที่จะนํามาใชในแบบฝกทักษะ ไดแกคําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด จํานวน 60 คํา
ในหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแปรทีศ่ ึกษาในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง เพื่อการทดลองใชแบบฝ กทักษะภาษาไทยเรื่องการเขี ยนสะกดคําที่ไม ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 3 คน
กลุมเปาหมาย เพื่อการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
2. แผนการจัดการเรียนรู
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แบบฝ ก ทั ก ษะภาษาไทยเรื่ อ งการเขี ย นสะกดคํ า ที่ ไ ม ต รงตามมาตราตั ว สะกดสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกมีขั้นตอนการสราง
ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายกลุมสาระวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู
ในหลักสูตรและเนื้อหา
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1.3 ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.4 นํารางแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน3 ดาน ไดแก 1) ดานนวัตกรรม 2) ดาน
เนื้อหา 3) ดานการวัดและการประเมินผล เพื่อขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง
1.5 ดําเนินการสรางและปรับปรุงแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตั ว สะกดสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ตามที่ ป รึ ก ษาแล ว นํ า ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต ร เนื้ อ หา
กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC
: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณคาตามสูตร
IOC =

∑R

N

∑R

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

N

= จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
1.6 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2
(วั ด คู ห าสวรรค ) อํ า เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกจํ า นวน 3 คน โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposivesampling) จากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน ในอัตราสวนเทาๆกัน หาคา E 1 เทากับ
75และคาE 2 เทากับ83เพื่อแกไขการปรับปรุงตอไป
1.7 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2
(วั ด คู ห าสวรรค ) อํ า เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกจํ า นวน 3 คน โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposivesampling) จากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน ในอัตราสวนเทาๆกัน หาคาE1 เทากับ
75 และค า E2 เทา กับ 83 เพื่ อแก ไขการปรับ ปรุง ชุดแบบฝกทั กษะ(จนกระทั่ง ไดคา E 1 และ E 2 เกินเกณฑ ที่
กําหนด)
80 ตัวแรก (E 1 ) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ
ระหวางการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
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80 ตัวหลัง (E 2 ) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบหลัง
การใชแบบฝกทักษะภาษไทยเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
2. แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1แผน จํานวน 2ชั่วโมงประกอบดวย
แผนที่ 1 เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดในมาตราแมกด
จํานวน 2ชั่วโมง
โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เอกสาร ตํ า รา ขอบข า ยกลุ ม สาระวิ ช าภาษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตรและ
เนื้อหา
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูท ี่สอนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม
มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
4. นําแผนการสอนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3คน ดานการสอนวิชาภาษาไทย ดาน
เทคนิควิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในแผนการ
จัดการเรียนรู ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช
และความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC)
คํานวณคาตามสูตร
IOC =

∑R

N

∑R

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

N

= จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสราง ดังนี้

ปรนัย และ อัตนัย

1. ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตางๆ
2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน

3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญดานวัดผล ตรวจสอบดูความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองดวยดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณ
คาตามสูตร
IOC =

∑R

N

∑R

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

N

= จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
4. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหา
สวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 คน
5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบ กําหนดไวตั้งแต
0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r)เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบ กําหนดไว 0.20 ขึ้นไป ไดคาความยากงาย
0.05 และคาอํานาจจําแนก0.96
6. นําแบบทดสอบทีม่ ีคาความยากงาย และอํานาจจําแนกตามเกณฑ หาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน เกณฑการหาความเชื่อมั่นของขอสอบกําหนดไว 0.80 ขึ้นไป
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.67
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล
1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน (Pretest) เรื่องแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วั ดคูหาสวรรค) อํา เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 3 คนใชเวลาในการทดสอบ 20 นาที
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2. ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด เมื่อ
เรียนดวยชุดแบบฝกทักษะเสร็จ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกยอยหลังเรียน
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อดู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใชรอยละ (Percentage)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการสรางและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
1.1ผลการสรางนวัตกรรม
แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดเปนสื่อการเรียนการสอนที่
ประกอบไปด ว ยกิ จ กรรมที่ ส ร า งขึ้ น โดยรู ป แบบของกิ จ กรรมนั้ น มี ห ลากหลาย มี สี สั น ชวนให ผู เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนที่อยากจะทําแบบฝกทักษะ และตรงกับจุดประสงคที่จะฝกใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียน
มากยิ่งขึ้น และยังชวยในการฝกทักษะตางๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่แทจริง (รายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)
1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ตามเกณฑ 80/80 โดยนําไปทดสอบ 2 ครั้ง ซึ่งการ
ทดสอบครั้งแรกเปนการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 3 คน และครั้งที่
2 ทดสอบแบบกลุม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 15 คน ใชนักเรียนเกง กลาง และออน คละกัน
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของ แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการ
เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
E1
แบบฝกที่2
10
7
8
7
22

E2
แบบฝกที่1
รวม
หลังเรียน
กลุม
คนที่
10
20
10
1
8
15
8
2
8
16
9
3
7
14
8
กลุมเปาหมาย 1
รวม
23
45
25
คะแนนเฉลี่ย
0.75
0.83
คิดเปนรอยละ
75
83
1
8
9
17
9
2
9
8
17
8
3
8
9
17
9
4
7
8
15
8
5
8
8
16
8
6
8
7
15
8
7
9
8
17
8
8
8
9
17
9
9
9
8
17
8
กลุมเปาหมาย 2
10
8
8
16
8
11
8
8
16
9
12
9
8
17
8
13
8
7
15
9
14
8
8
16
9
15
9
8
17
8
รวม
124
121
245
126
คะแนนเฉลี่ย
0.82
0.84
คิดเปนรอยละ
82
84
จากตาราง 4.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E 1
และ E 2 ของแบบฝก ทั ก ษะภาษาไทยเรื่ องการเขี ยนสะกดคํ า ที่ไ ม ตรงตามมาตราตัว สะกด สํ าหรั บนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ครั้งที่ 1ไดเทากับ 75/83 ไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E 1 และ E 2 ของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ครั้งที่ 2ไดเทากับ 82/84เปนไปตามเกณฑ 80/80
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2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู/ทักษะ
ผลการวิเคราะหในตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู การเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด กอนและหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไม
ตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แสดงดังตาราง 4.2 และ 4.3
ตาราง 4.2แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เลขที่

รวม

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

คะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน (10)
หลังเรียน (10)
7
9
7
8
7
9
6
8
6
8
5
8
6
8
7
9
6
8
6
8
7
9
8
8
5
9
6
9
6
8
7
9
7
8
7
9
6
8
6
8
5
8
6
8
7
9
6
8
6
8
7
9
8
8
5
9
6
9
6
8
210
270

พัฒนาการ

62

2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
0
4
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
0
4
3
2
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คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รอยละ

6.33
0.80
70

90

8.40
0.50

จากตาราง 4.2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการ
เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
8.40 คิดเปนรอยละ 90และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 6.33คิดเปนรอยละ 70ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
แสดงดังภาพ 4.1
10
8
6

ชุดข้ อมูล1

4

ชุดข้ อมูล2

2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบ
ฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตาราง 4.3แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลังเรียน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การประเมิน

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

df

sig

กอนเรียน

6.33

0.80

13.036*

29

.000

หลังเรียน

8.40

0.50

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 4.3พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถกอน
เรียนและหลังเรียนดวย t – test พบคา t = 13.036*ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จึงอาจกลาวไดวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนดวย (วิธีการที่ใชในการแกปญหา) แตกตาง/สูงกวากอนเรียน 95
%
จากตาราง 4.2 และตาราง 4.3 สามารถสรุปผลของการวิเคราะหไดวาการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ใชตามแผนการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนสูงขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดมุงหมายในการฝกที่ชัดเจนเปนตามลําดับความยากงาย มีคําชี้แจงที่ชัดเจน ถูกตองและมี
ความเหมาะสม และตองมีการฝกฝนบอยๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด ระหวางการทํา
แบบทดสอบกอ นเรีย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั วอย า งที่ ไ ด รั บการฝก ทั ก ษะโดยการใชแ บบฝก ทั ก ษะ
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด มีความแตกตางกันสูงขึ้น มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01แสดงวาหลังจากการที่นักเรียนไดรบั การฝกทักษะการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด โดยการเรียนรูแบบรวมมือ มีผลการเรียนดีขึ้นและถูกตองมากขึ้น
อภิปรายผล
1.แบบฝ ก ทั ก ษะภาษาไทยเรื่ อ งการเขี ย นสะกดคํ า ที่ ไ ม ต รงตามมาตราตั ว สะกด สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5มีจุดมุงหมายในการฝกที่ชัดเจนเปนตามลําดับความยากงาย มีคําชี้แจงที่ชัดเจน ถูกตองและมี
ความเหมาะสม และตองมีการฝกฝนบอยๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกดที่ถูกตองมีคาประสิทธิภาพอยูที่ E 1 เทากับ 82 และคา E 2 เทากับ 84
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนในเรื่ อ งการเขี ยนสะกดคํ าที่ ไ ม ตรงตามาตราตัว สะกด ระหวา งการทํ า
แบบทดสอบกอ นเรีย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั วอย า งที่ ไ ด รั บการฝก ทั ก ษะโดยการใชแ บบฝก ทั ก ษะ
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด มีความแตกตางกันสูงขึ้น มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.1แสดงวาหลังจากการที่นักเรียนไดรับการฝกทักษะโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด มีผลการเรียนดีขึ้นและถูกตองมากขึ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.40คิดเปนรอยละ 90และมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 6.33คิดเปนรอยละ 70ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจะตองศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูให
ดีและแมนยํากอน จัดเตรียมสื่อประกอบเนื้อหา หรือบทเรียน ใหพรอมกอนเพื่อการจัดการเรียนรูที่ดีและประสบ
ผลสําเร็จ
1.2 ควรที่จะมีวิธีการในการเสริมแรงกับผูเรียน เชน กลาวชมเชย ใหรางวัลเล็กๆนอยๆ ใน
บางครั้ง และรวมถึงใหผูเรียนบันทึกคะแนนในการทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบของตนเองไว ซึ่งก็เปนอีกวิธี
หนึ่งในการเสริมแรงใหผูเรียนอยากที่จะพัฒนาตนเองใหไดคะแนนมากขึ้น
1.3 ในการทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบ ควรที่จะตรวจและใหผูเรียนทราบผลทันที ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนการสอนในครั้งตอๆไป เพราะจะทําใหผูเรียนไดรูจุดเดน และจุดดอย
ในการพัฒนาเรื่องการเรียนของตนเอง
1.4ควรจะมีการทดสอบการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดในระดับชั้นประถมศึกษา
ทุกชั้นเพื่อสรางและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด
1.5 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชใน
การสอนเพิ่มเติมหรือเสริมสําหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการชาหรือมีปญหาในดานของการเขียนสะกดคํา
1.6ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาในทุกระดับ ควรใหการสนับสนุนและ
สงเสริมครูผูสอนในการจัดทําสื่อและใหความสําคัญกับการเขียน
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรที่จะจัดทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียน
ในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรที่จะจัดทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชเทคนิค
หรือวิธีการสอนในรูปแบบอื่นๆ
2.3 ควรที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ ในการเรียนรูระหวางนักเรียน
ที่เรียนโดยแบบฝกทักษะกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบอื่นๆ
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การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
The Skill Development of Kabyanee 11 Writing Package by Using Skill Exercise Associated
with CIPPA Learning Management
ปยะวรรณ กาจัก1 และผศ.ดนยา วงศธนะชัย2
Piyawan Kaajuk Asst. Prof. Donya Wongthanachai
1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปา(CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนเมื่อใชแบบฝกทักษะการการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA) โดยกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาพรอมทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การทดสอบสมมติฐาน
โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Samples t - test)
ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทั กษะการแตง คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 86.26/82.53
และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: แบบฝก/แบบฝกทักษะกาพยยานี 11/การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)
Abstract
The objectives of this research were to develop Kabyanee 11 writing package skills by
the use of skill exercise associated with CIPPA learning management for grade 7 students,
Buddhachinnarajpittaya School and to compare learning achievement of the students between
prior learning score and post learning score after using skill exercise cooperated with the CIPPA
model. The samples were 50 grade 7 students in semester 2, 2017, Buddhachinnarajpittaya
School.
The research instruments were the skill exercise of Kabyanee 11 writing package,
CIPPA learning management model, and learning achievement test.
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the data.

Mean, standard deviation, percentage, and dependent t-test were used to analyze

The research revealed that procedure and result effectiveness of skill exercise for
Kabyanee 11 writing package within grade 7 students was 86.26/82.53 and the achievement
score of post learning was higher than prior learning score at 0.01 level of significance.
Keywords: exercise/ skill exercise of Kabyanee 11/ CIPPA model
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆใน
สังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
แนวการจัดการศึกษาวาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ดังนั้นครูจึงมีหนาที่จัด
การศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อใหนักเรียนทุกคนเปนคนดี มีความรูความสามารถดํารง
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ภาษาไทยเป น กลุ ม สาระพื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ผู เ รี ย นต อ งเรี ย นรู ซึ่ ง (กรมวิ ช าการ 2544:7) ได ร ะบุ ถึ ง
ความสําคัญของภาษาไทยไววา ภาษาไทยมีความสําคัญในการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทยคนไทย
จึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจและศึกษา เกณฑทางภาษา ฝกฝนใหมี
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชใน การสื่อสาร การเรียนรู การเสริมสราง
ความเขาใจเพื่อเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในบรรดาทักษะทางภาษา ทั้งสี่ทักษะ คือ
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน การเขียนถือวาเปนทักษะที่สําคัญมากทักษะหนึ่ง เพราะการเขียนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานไดถายทอดความรูสึก อารมณ ความคิด ทรรศนะ และสิ่งที่ตองการ
สื่อสารอื่นๆของตน ผานงานเขียนโดยใชภาษาเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจที่ตรงกัน
การเรียนภาษาไทยตองใชทักษะที่เชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งฟง พูด อาน และเขียน และจะตองทําการ
ฝกฝนทุกทักษะอยางจริงจัง จึงจะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
(2538:6) ไดกําหนดไวในหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถดานการเขียน
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก สรางสรรคผลงานในรูปแบบงานเขียนประเภทตางๆ ทั้งรอยแกว และรอยกรอง
โดยเฉพาะรอยกรองเปนรูปแบบงานเขียนชนิดหนึ่ง ที่ควรฝกฝน ใหนักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงคํา
ประพันธเพื่อใชในโอกาสตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ ทั้งนี้เพราะคําประพันธเปนงานที่มีคุณคาทาง
ภาษาชวยเสริมสรางสติปญญากอใหเกิดความเพลิดเพลินและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ
การเรียนการสอนภาษาไทยจําเปนตองใชทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนื่องจาก
เนื้อหาคอนขางยากและมีแตตัวหนังสือ ดังนั้นเทคนิคการสอนจึงจําเปนอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สังเกตไดวา หากครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวม
อยางจริงจัง มีการเสริมแรงให
กําลังใจอยางเหมาะสม จะทําใหผูเรียน มีเจตดติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ มองเห็นคุณคาตอสิ่งนั้นๆ ดังการ
จัดการเรียนรูแบบใชเทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ที่จัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทิศนา แขม
มณี (2559:121) มีจุดเนนที่การจัดการเรียนรูที่สอนใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ
โดยครูสามารถเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอนใดๆก็ไดที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการปฏิบัติการสอนและมีสวนรวมในสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกประสบการณ วิชาชีพครู ชุด
วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภท กาพยยานี 11 เนื่องจากนักเรียนมีปญหา
ในดานการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยวัดไดจากผลการคัดกรองความสามารถทางดานการแตงคํา
ประพันธ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัย ไดเลือกศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ

305

แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 ต่ํากวาเกณฑ จํานวน 50 คน เพื่อนําไปพัฒนาความสามารถในการแตง
คําประพันธประเภทกาพยยานี 11ใหถูกตองตามขอบังคับของกาพยยานี 11
จุดมุงหมายการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัด
การเรียนรู
แบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรี ยน โดยใชแบบฝ กทักษะการแตงคํ า
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรู แบบใช
โมเดลซิปปา (CIPPA) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี
11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คื อ นัก เรี ย นที่ กํ า ลั งศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 1 ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 482 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 50 คน
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรในการศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ การ
จัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธประเภท กาพยยานี
11
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรีย นที่ 2 ปก ารศึก ษา 2560 โดยทดลอง 14 ชั่ว โมง ทั้ง นี้ไ มร วมเวลาที่ใ ชใ นการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย

แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย
ยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิป
ปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11
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การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11
โดยใชชุดฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา
(CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากรกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการเลือก แบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
1. แบบฝก ทัก ษะการแตง คํา ประพั นธ ประเภทกาพย ยานี 11 ร วมกับ การจั ดการเรี ยนรูแ บบ
โมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 จํานวน 14 แบบฝก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 1 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แบบฝกทักษะ การสรางแบบฝกทักษะแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาแบบแผนและแนวทางการจัดสรางแบบฝกจากหนังสือแบบเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการนํามาประยุกต ออกแบบสรางแบบฝกทักษะจํานวน 14 แบบฝก ดังนี้
แบบฝกทักษะชุดที่ 1 บันไดกาพยยานี 11
แบบฝกทักษะชุดที่ 2 พิจารณาจํานวนคํา
แบบฝกทักษะชุดที่ 3 โยงใหคลองประลองความรู
แบบฝกทักษะชุดที่ 4 เติมคํากาพยยานี
แบบฝกทักษะชุดที่ 5 เรียงรอยกาพยยานี
แบบฝกทักษะชุดที่ 6 ควรจําสัมผัสใน
แบบฝกทักษะชุดที่ 7 สรรหาคําสัมผัส
แบบฝกทักษะชุดที่ 8 แบงใหถูกผูกคําประพันธ
แบบฝกทักษะชุดที่ 9 เติมคํานําสัมผัส
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แบบฝกทักษะชุดที่ 10 ความไพเราะในการแตง
แบบฝกทักษะชุดที่ 11 ตอเติมเสริมวรรค
แบบฝกทักษะชุดที่ 12 เติมบาทใหครบบท
แบบฝกทักษะชุดที่ 13 แตงคําประพันธ
แบบฝกทักษะชุดที่ 14 หยิบยกสูบทประพันธ
1.2 นําแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
(CIPPA)สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทั้ง ๓ ทาน ไดแก
1. นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
2. นางสมจิต ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. นางรุงรวี
อภิชาติธํารง
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
1.3 นําแบบฝกการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปา (CIPPA)ที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว ไปหาประสิทธิภาพ E 1 /E 2 กับนักเรียน
ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 แบงเปน 3 กลุมคือ
1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะ
การการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิป
ปา (CIPPA) ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
ที่ไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอนและไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่มี
ผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน และผลการเรียน
ระดับ 1 จํานวน 1 คน กําหนดเกณฑประสิ ทธิภาพ E 1 /E 2 (80/80) นําผลที่ไดมาหา
ขอบกพรองของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภท กาพยยานี 11รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุง
แกไขตอไป
2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small group Testing) ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะ
การการแต งคํา ประพั นธป ระเภทกาพยยานี 11 ร วมกั บการจัดการเรี ยนรูแ บบโมเดลซิปปา
(CIPPA) ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน ที่ไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอน
และไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3
จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E 1 /E 2 (80/80) เพื่อหาขอบกพรองของแบบฝกการแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
3. การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดยนําแบบฝกทักษะการการ
แต ง คํ า ประพั น ธป ระเภทกาพย ยานี 11 รว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
โมเดลซิ ป ปา
(CIPPA) ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียน
จํานวน 30 คน ที่ไมเคย
เรียนเรื่องนี้มากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่มีผลการเรียน
ระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 10 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 10 คน ผลการเรียนระดับ 1
จํานวน 10 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E 1 /E 2 (80/80) จากนั้นนําแบบฝกทักษะการการ
แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ที่
ไดรับการปรับปรุงแกไข ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
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1.4 ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA) ซึ่งไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพแลวตามขั้นตอน ทั้ง 3 ขั้นตอน ใน
ขอ 1.3 ขางตนไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่
2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน เพื่อพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพื่อตอบวัตถุประสงคการ
วิจัย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใช
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับราง เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 1
ฉบับ รวม 29 ขอ
2.2 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของภาษาและ
เนื้อหา
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพื่อตอบวัตถุประสงค การวิจัย
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA) การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA) วิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 จํานวน 14 ชั่วโมง ใชจัดการเรียนการ
สอนควบคูการทําแบบฝกทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 สรางแผนการจัดการเรียนรู รายชั่วโมง จํานวน 14 ชั่วโมง
3.2 เสนอแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของภาษาและเนื้อหา
3.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 14 แบบฝก จํานวน 20 ขอ
2. ผูวิจัยดําเนินการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมการกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตั้งแตแบบฝกที่ 1-14 คาบละ 50 นาที /1
แบบฝก 1 แผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น 14 แบบฝก ใชเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห
3. เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดวย
คาประสิทธิภาพของกระบวนการ /ผลลัพธ (E 1 /E 2 )
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช คาสถิติ t (Dependent Samples t - test)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
2. สถิติการวิเคราะหประสิทธิภาพแบบฝก การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1 : E2 ดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2533, หนา 20-21)
E₁

=

E₁
A
N

คือ
คือ
คือ
คือ

E₂

=

E₂

คือ
คือ
คือ
คือ

B
N

F

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองาน
คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน
จํานวนผูเรียน
F

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
จํานวนผูเรียน

3. การทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติคาที (T – test)
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545:190) โดยใชสูตรดังนี้
สูตร

∑D

t =

N∑D²
N–1

–

(∑D)²

df = N – 1
เมื่อ

t
D
N

แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
แทน ผลตางของคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน
แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยใช
แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
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3. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเขาใจการแปลความหมายของขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลไว ดังนี้
�
X

แทน

คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)

S.D.

แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

E1

แทน

คาประสิทธิภาพกระบวนการจากการใชแบบฝกทักษะ

E2

แทน

คาประสิทธิผล

N

แทน

จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง

t

แทน

คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห t-distribution

*

แทน

มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ ๐.๐๑

2. ขัน้ ตอนการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11
รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ /
ผลลัพธ (E 1 /E 2 )
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการ
แต ง คํ า ประพั น ธ ป ระเภทกาพย ย านี 11 ร ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบโมเดลซิ ป า(CIPPA) โดยใช ค า สถิ ติ t
(Dependent Samples t - test)
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 รายละเอียดดังตาราง 1–4
ตาราง 1 คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)
คนที่
คะแนน
เต็ม
1
2
3
4
5

1

2

คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

75

5
3
4
4
5

5
5
5
4
4

5
3
4
5
5

3
2
4
3
4

5
4
3
3
5

3
3
4
4
3

5
5
5
5
5

5
3
4
5
4

5
4
5
5
5

5
2
4
5
5

5
5
5
5
5

5
4
4
3
5

5
4
4
4
4

8
9
8
7
10

69
56
63
62
69

13

14

รวม
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คนที่
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
36
37
38
39
40
41
42
43

1
5
5
3
4
5
5
3
4
4
5
5
5
3
4
5
5
3
4
4
5
5
5
3
4
5
5
3
4
4
5
5
5
3
4
5
5
3
4

2
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5

3
5
5
5
4
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
4

คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑
4
5
6
7
8
9 10 11 12
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
3
5
5
5
5
5
5
2
4
3
5
3
4
2
5
4
4
3
4
5
4
5
4
5
4
3
3
4
5
5
5
5
5
3
4
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
3
5
5
5
5
5
5
2
4
3
5
3
4
2
5
4
4
3
4
5
4
5
4
5
4
3
3
4
5
5
5
5
5
3
4
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
3
5
5
5
5
5
5
2
4
3
5
3
4
2
5
4
4
3
4
5
4
5
4
5
4
3
3
4
5
5
5
5
5
3
4
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
3
5
5
5
5
5
5
2
4
3
5
3
4
2
5
4
4
3
4
5
4
5
4
5
4

13
5
3
5
4
5
5
4
4
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4

14
10
8
9
7
9
8
9
8
7
10
10
8
9
7
9
8
9
8
7
10
10
8
9
7
9
8
9
8
7
10
10
8
9
7
9
8
9
8

รวม
72
62
65
63
66
69
56
63
62
69
72
62
65
63
66
69
56
63
62
69
72
62
65
63
66
69
56
63
62
69
72
62
65
63
66
69
56
63
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คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
44
4
4
5
3
3
4
5
5
5
5
5
3
4
7
62
45
5
4
5
4
5
3
5
4
5
5
5
5
4 10 69
46
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5 10 72
47
5
4
5
5
3
3
4
4
5
5
4
4
3
8
62
48
3
5
5
4
4
4
5
5
5
3
3
5
5
9
65
49
4
4
4
5
5
5
4
3
4
4
5
5
4
7
63
50
5
5
4
3
4
4
5
4
4
5
5
4
5
9
66
รวม 215 225 225 190 205 190 240 205 230 215 235 220 215 425 3235
�
4.3 4.5 4.5 3.8 4.1 3.8 4.8 4.1 4.6 4.3 4.7 4.4 4.3 8.5 64.7
X
S.D. 0.79 0.51 0.68 0.99 0.84 0.76 0.40 0.71 0.49 1.02 0.65 0.67 0.65 1.04 0.71
รอยละ 86 90 90 76 82 76 96 82 92 86 94 88 86 85 86.26
คนที่

จากตาราง 1 แสดงวา แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชกับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มี
คะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 64.7 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 คะแนนเฉลี่ยคิด
จึงเทากับ 86.26
เปนรอยละ 86.26 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 )
ตาราง 2 ประสิทธิผลของแบบฝกการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ
เรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
ความกาวหนา
(D)
20
20
8
15
7
6
18
12
8
18
10
8
14
6
7
17
10
6
18
12
8
18
10
10
17
7
8
16
8
5
14
9
8
15
7
6
18
12
8
18
10
8
14
6
7
17
10

D2
49
144
100
36
100
144
100
49
64
81
49
144
100
36
100

การจัดการ
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คนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
รวม

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
ความกาวหนา
(D)
20
20
6
18
12
8
18
10
10
17
7
8
16
8
5
14
9
8
15
7
6
18
12
8
18
10
8
14
6
7
17
10
6
18
12
8
18
10
10
17
7
8
16
8
5
14
9
8
15
7
6
18
12
8
18
10
8
14
6
7
17
10
6
18
12
8
18
10
10
17
7
8
16
8
5
14
9
8
15
7
6
18
12
8
18
10
8
14
6
7
17
10
6
18
12
8
18
10
10
17
7
8
16
8
5
14
9
370
825
∑D = 455

D2
144
100
49
64
81
49
144
100
36
100
144
100
49
64
81
49
144
100
36
100
144
100
49
64
81
49
144
100
36
100
144
100
49
64
81

314

�
X

7.40

16.50

S.D.

1.37

1.58

รอยละ

37

82.50

∑D² = 4335

จากตาราง 2 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี
11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) มีคาเทากับ 16.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.58 คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.50 จึงมีประสิทธิผล (E 2 ) เทากับ 82.50
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
75
20

กระบวนการ (E1 )
ผลลัพธ (E2 )

�
X
64.70
16.50

S.D.
0.71
1.58

คาประสิทธิภาพ
86.26
82.50

จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะเฉลี่ยเทากับ 64.70 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 75 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.71 คะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 86.26 และมี
คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 16.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.58 คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.50
ดั ง นั้ น แบบฝ ก ทั ก ษะการแต ง คํ า ประพั น ธ ป ระเภทกาพย ย านี 11 ร ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู
แบบโมเดลซิปา(CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 )
เทากับ
86.26/82.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบ
ฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA)
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน
นักเรียน
50
50

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

�
X
7.40
16.50

S.D.

df(n-1)

∑D

1.37
1.58

49

455

∑D²

t

ระดับนัยสําคัญ
0.01

4335

32.297

0.00
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จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรี ยนพุทธชินราชพิ ทยา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปา(CIPPA) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี
11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ
การจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประเด็นดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นพบวา มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นั่นคือ นักเรียนมีผลงานจากการทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการการแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ยึดหลักการเนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเปนผูที่ คิดเอง ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ทําดวยตนเอง ทําให
นักเรียนมีความรูมีความเขาใจ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา กอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สามารถพัฒนาความรูดานเนื้อหา การเรียนรูเรื่องการแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1
ใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพในการเรียนรูไดดีกวาการจัดการเรียนรูปกติ
1.2 แบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ รวมกับการจัด
การเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA) เปนสื่อการเรียนรูชนิดหนึ่ง จึงไมสามารถใชสอนแทนครูได
หากครูผูสอนจะนําไปใช
ควรมีการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม และตองคอยดูแลใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมอยางใกลชิด
1.3 การปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะควรเปนไปตามลําดับขั้นตอน เพื่อใหนักเรียน ไดเรียนรู
ด ว ยตนเอง ครู ผู ส อนต อ งคอยสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น เพื่ อ ที่ จ ะได ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น แก ไ ข
กระตุนและใหกําลังใจแกนักเรียนตลอดเวลา
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) และแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธในเรื่องอื่นๆ สําหรับสาระการเรียนรู
ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมขึ้นอีกในทุกระดับชั้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
The comparing students’ achievement before and after learning on“Tonal Variation Drills”
by using traditional Thai music (Thai Choi) ofPrathomSuksa 5students
in AmphoeMuang, KamphaengPhet.
มยุเรศ ศรีสุขจันทร1 วิลาภรณสินศรานนท2 และรุงนภา บุญยิ้ม3
Mayuret Srisukjun1, Wiliporn Sinsaranon2 and Rungnapha Boonyim3
1

นักศึกษา:โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
ครู: สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง
3
อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต
โดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน ซึ่งไดมาโดยการศึกษาจากประชากร เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก 1. แผนการสอน เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน จํานวน 1 แผน 8 ชั่วโมง 2. แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทย วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช
เพลงพื้นบาน (ฉอย) มาหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละของคะแนนเต็ม และคาสถิติ
Non- parametric test
ผลการวิจับพบวา
1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 16.75 คิ ด เป น ร อ ยละ 83.75 ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู เท า กั บ
81.11/83.75
2. ผลสัม ฤทธิ์ห ลัง การเรีย นเรื่องการผั นวรรณยุ กต โดยใชเ พลงพื้น บา น (ฉ อย) ของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ / เจตคติตอวิชาภาษาไทย / การผันวรรณยุกต / เพลงพื้นบาน
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Abstract
The purposes of this study were to compare students’ achievement before and after
learningon“Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi) of grade 5 students
in AmphoeMuang, KamphaengPhet.The samples of the study were 4 students in the second
semester of the 2017 academic year. They were selected by the purposive sampling technique.
The instruments used in this study were as follows 1. Lesson plans of instruction
based on “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi). There is one lesson
plan for eight hours. 2. An achievement test 3. A students’ satisfaction questionnaire after
learning Thai language.
The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation, percentage,
and non- parametric test from an achievement test and a students’ satisfaction questionnaire
after learning Thai language that this study “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music
(Thai Choi).
The findings were as follows:
1. The result of mean and percentage base on 90 points. The result of mean was
73.00 and the result of percentage was 81.11. The result of achievement after learning has 20
points with mean 16.75 and 83.75 percentage. Evaluation the effectiveness of this lesson plan
was 81.11/83.75.
2.The achievement after learning on “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai
music (Thai Choi)for grade 5 students in AmphoeMuang, KamphaengPhet. Compared before and
after learning with the specified criteria by calculating the statistics show that the achievement
after learningwassignificantly hight at the 0.05 level
3. The satisfaction found after learning Thai language on “Tonal Variation Drills” by
using traditional Thai music (Thai Choi) at hight proficiency level with mean 4.93 and standard
deviation 0.11.
Keywords: achievement / satisfaction after learning Thai language / Tonal Variation Drills /
traditional Thai music
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยเปนเครื่องมือใชสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปนการ
แสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียงรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต
และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปน
ขอความ นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบามีระดับของภาษา ซึ่งตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคคล ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรม ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช
ภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง และการดูสื่อ
ตางๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลวมี
วิจารณญาณและมีคุณธรรม (กรมวิชาการ, 2546)
ในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยพบวานักเรียนสวนใหญไมคอยชอบเรียนภาษาไทยเพราะวาครู
ขาดสิ่งจูงใจในการสอนและจัดกิจกรรมไมนาสนใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 หมวด 4 วา
ดวยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรครูจึงจําเปนตองใชอุปกรณและวิธีการสอนอันจะทําใหบทเรียนที่ยากและนาเบื่อเปน
บทเรียนที่สนุกใหได ที่สําคัญตองสอนตามหลักเกณฑทางภาษาดังนั้นหากครูไมแกไขหรือพัฒนาจะสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปดวย (ชาญชัย นิยมดิษฐ,2532)
ทักษะการอาน เปนทักษะที่มนุษยใชเปนเครื่องมือเพื่อการศึกษาหาความรู และหาความบันเทิงใหกับ
ตนเอง การอานจึงมีความสําคัญกับทุกคน เพราะเปนการสรางเสริมความรูและประสบการณ ดังนั้นผูที่มีทักษะใน
การอาน จึงไดเปรียบคนอื่นเพราะเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง การเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย ยังเนน
ใหผูเรียนพัฒนาตนเอง ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถจดบันทึกความรูจัด
หมวดหมูความรู และขอมูลใหมตลอดจนขอมูลขาวสารไดอยางมีระบบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน จะตองยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ และใชสื่อการสอนอยางหลากหลาย การสอนภาษาไทยในปจจุบัน ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร เพราะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนคอนขางต่ํา ปญหาผลสัมฤทธิ์คอนขางต่ําพบวา ทักษะที่มีคะแนนต่ําคือ
ทักษะการอานคําที่มีวรรณยุกตกํากับ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะผันวรรณยุกตไมไดเปนสวนมาก
ทําใหนักเรียนเกิดการเบื่อหนาย และเกิดความสับสนเนื่องจากพยัญชนะไทยมี 44 ตัว และทั้ง44 ตัว ก็มีระดับเสียงที่
ตางกันจึงแยกออกเปนอักษร 3 หมู คือ อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ําเมื่อนํามาประสมเปนคําจะมีพื้นเสียงที่
ตางกันทําใหการใชวรรณยุกตตางกันไปดวย ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นจะสงผลตอการอานในระดับสูงตอไปและสงผลเสีย
ทางดานคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุงพบวามี
นักเรียนรอยละ 50 มีปญหาในการอานออกเสียงคําที่มีวรรณยุกต
จากปญหาดังกลาวแลวจึงตองการแกไขโดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง ปการศึกษา 2560 โดยพัฒนาการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต ซึ่งการผันวรรณยุกตโดยการใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ทําไดโดยการฝกใหนักเรียน
ทองจําเนื้อเพลงที่มีหลักการผันวรรณยุกตเริ่มจากการผันอักษรกลาง สูงละต่ํา ตามลําดับ (วิมลรัตน สุนทรโรจน,
2549) สวนการใชแบบฝกทักษะการผันวรรณยุกตจะทําใหผูเรียน เกิดทักษะการอานออกเสียงคําที่มีรูปวรรณยุกตได
ถูกตอง เพราะแบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะเพิ่มขึ้น (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2549)
ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเหตุผลและหลักการดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อแกปญหาการผันวรรณยุกตไมถูกตอง
และพัฒนาการอานไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน
(ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
3. เพื่อศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์หลัง การเรียนเรื่ องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบา น (ฉอย) ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอบเขตการวิจัย

ดานเนื้อหา
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน
(ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
ทักษะการผันวรรณยุกต
เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการผัน
วรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
- ทักษะการผันวรรณยุกต
- เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผัน
วรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)

การเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พื้นบาน (ฉอย)

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแบบวัด
เจตคติ รายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน 8 ชั่วโมง ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมโดยใชแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่องการผันวรรณยุกต ที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
4.51 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
2.51 - 3.50 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสม
1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
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ผูเชี่ยวชาญประเมินแลววิเคราะหหาคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.33 – 5.00ถือวาเปนแผนการจัดการ
เรียนรูที่มีความเหมาะสมมาก-มากที่สุด
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพี่เลี้ยง หัวหนาฝาย
วิชาการ อาจารยที่ปรึ กษาตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงโดยใชการพิจารณาขอ คําถามกับความสอดคล องของ
วัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.15 – 0.85 คา
อํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 0.10 – 0.60 จากนั้นคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ที่มีคาความยากงาย
ระหวาง0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก0.20 ขึ้นไปเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20
ของคูเดอร ริชารดสันไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ0.89
3. .แบบวัดเจตคติดําเนินการสรางโดยการศึกษาอานเกี่ยวกับตัวแปรหลักการสรางแบบสอบถามจากนั้น
ลงมือสรางแบบสอบถามแลวนําไปใหครูพี่เลี้ยง หัวหนาฝายวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของครูพี่เลี้ยง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนที่เปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้งคาบ/ชั่วโมง
3.นักเรียนที่เปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบวัดเจตคติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80(คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รอยละ)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน
(ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชการสดสอบคาที (T-test dependent)
3. การศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 วิเคราะหคาเฉลี่ย(𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมากที่สุด
เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมาก
เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับปานกลาง
เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอย
เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอยที่สุด

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาลําดับตอไปนี้
ตอนที่ 1 การพัฒ นาแผนการจัดการเรี ยนรู เรื่องการผันวรรณยุ กตโดยใชเ พลงพื้นบา น (ฉอย) ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
ตาราง 1 ผลการจัดการเรียนรูเ รื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
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แบบฝกหัด ไตรยางศ 2
(10)

แบบฝกหัด ไตรยางศ 3
(10)

แบบฝกหัด การผัน
วรรณยุกต 1 (10)

แบบฝกหัด การผัน
วรรณยุกต 2 (10)

แบบฝกหัด การผัน
วรรณยุกต 3 (10)

แบบฝกหัด การผัน
วรรณยุกต 4 (10)

𝑥̅
รอยละ

แบบฝกหัด ไตรยางศ 1
(10)

คนที่

แบบทดสอบกอนเรียน
(20)

คะแนนระหวางเรียน (คะแนนเต็ม)

รวม
(90)

14.5
72.50

8.00
80.00

8.75
87.50

8.25
82.50

8.75
87.50

8.25
82.50

8.25
82.50

8.25
82.50

73.00
81.11

คะแนน
หลัง
เรียน
(20)
16.75
83.75

จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 81.11/83.75
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)
n
S.D.
k
t
𝑥̅
แบบทดสอบการผันวรรณยุกต
4
11.03 4.43
14
3.57
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน
(ฉอย) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
ตาราง 3 เจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
รายการ
1. ขาพเจาเรียนภาษาไทยอยางมีความสุข
2. ขาพเจาอยากเรียนภาษาไทยทุกวัน
3. ขาพเจาชอบเรียนภาษาไทยมากขึ้น
4. ขาพเจาสนุกและตื่นเตนที่ไดรวมกิจกรรมในชั่วโมงเรียน
5. ขาพเจาอยากทํากิจกรรมตอหลังหมดเวลาเรียนภาษาไทยแลว
6. ขาพเจามีพัฒนาการในการผันวรรณยุกตมากขึ้น
7. ขาพเจาสามารถนําความรูจากการเรียนไปใชประโยชนได

𝑥̅

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

0
0
0
0
0
0
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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รายการ
8. ขาพเจาคิดวากิจกรรมการเรียนภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช
เพลงพื้นบาน (ฉอย) ทําใหขาพเจาเขาใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น
9. ขาพเจาคิดวากิจกกรมการเรียนการสอนที่ครูนํามาใชแปลกใหม นาสนใจ
10. ขาพเจาคิดวาการเรียนภาษาไทยทําใหขาพเจารูสึกภูมิใจในความเปนไทย
มากขึ้น
รวม

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

5.00

0

มากที่สุด

5.00

0

มากที่สุด

4.75

0.50

มากที่สุด

4.93

0.11

มากที่สุด

𝑥̅

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พื้นบาน (ฉอย) มีผลรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11
สรุปผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 พบวา
1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน มีคาเฉลี่ ยเทากับ 16.75 คิดเปน รอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากั บ
81.11/83.75
2. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11
การอภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 มีประเด็นที่คนพบและจะขอนําเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน มีคาเฉลี่ ยเทากับ 16.75 คิดเปน รอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากั บ
81.11/83.75 หมายความวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ที่ผูศึกษาได
จัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ผูศึกษาสรางขึ้น ได
ผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชซึ่งสอดคลองกับ ธวัช จันทร
สีลา (2549 : 22) วาการทําแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญมากตอการจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการเละมีประสิทธิภาพ ผูทําแผนการ
จัดการเรียนรูจะตองมีการวางแผนที่ดีโดยการศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท และปรึกษาผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
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2. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย)ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การผันวรรณยุกตสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับฐานิยา อมรพลัง (2548 : 165) การจัดกิจกรรมดวยเพลงที่มีรูปแบบไมซ้ํา
กันชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหอยูในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้นทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถจดจําสิ่ง
เรียนไดดี
3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11 เนื่องจากการจัดกิจกรรมเรียนรูที่แปลกใหมและ
นาสนใจสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ รองเนืองศุขสมิติ (2537 : บทคัดยอ) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยที่มีการใชเพลงประกอบการสอนนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชเพลเปนสื่อ
ประกอบการสอน
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพื้นบานที่ประพันธเนื้อรอง
ขึ้นใหมซึ่งนํามาจากเนื้อหาในการสอนแตละชวงชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
2. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับชั้น ที่สนใจพัฒนาแผนการเรียนรูและกิจกรรมอื่นๆประกอบการ
สอน ตองศึกษาหลักการจัดกิจกรรมนั้นๆ ใหถองแทเพื่อใหการจัดกิจกรรมกราเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค
ตามที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพื้นบาน (ฉอย) กับเนื้อหากลุมสาระอื่นในทุกชวง
ชั้น
2. ควรใชเทคนิคที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
The guideline on how to improve literacy of the students in border patrol police school,
company 347 under the border patrol police 34th, Tak province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
3. เพื่อศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถ
ในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดใหแกครูทุกคน โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นๆ ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนว
ทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปน
ฐาน (Brain Based Learning) ตองการใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ สําหรับดาน
การนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ โรงเรียน ควรแจงผล
การนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ เพื่อจะไดนําผลไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป
2. ผลการศึกษา
ความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก พบวา ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
59.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26 และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
59.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66 3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการ
แกปญหาการอา นไมออก เขีย นไมได ของนักเรียนในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก พบวา จากการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของการอานและการเขียนที่ไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได ดังนี้ การอานคา t-test = 19.64 และการ
เขียนคา t-test = 23.50
Abtract
The purposes of this research were to 1) study on how to improve literacy of the
students in the mentioned school 2) study the literacy of the students in border patrol police
school and 3) analyze the results after implementing the guideline on how to improve literacy. A
sample was 30 grade-1 students, selected by purposive sampling method. This research was
divided into 3 steps. The first step, researchers studied on how to improve the reading and
writing ability of the students. The second step researchers studied the ability of students in the
mentioned school on reading and writing and the third step was analyzing the results after
implementing the guideline on improving the reading and writing ability.
The result indicated that:
1. The guideline on how to improve the reading and writing ability of the students, from
the management aspect, the discussion group proposed that teachers must become
aware of the importance of literacy by using Brain Base Learning principle and organize
the knowledge management (KM) activities with another schools in order the exchange
the literacy knowledge. On educational management aspect, the group suggested that
teachers must prepare classes using Brain Base Learning activity, let students share
knowledge between themselves during classes and teachers must improve themselves
continuously. According to the supervisor aspect, the group suggested that the school
should report the audit result back to teachers in order for them to improve.
2. From the statistical analysis, the data showed that the ability to read of students before
class equal of 35.20 on average, S.D. was 7.59 and percentage was 36.23 percent. After
class, the average was 59.00, S.D. was 12.32 and percentage was 61.26 percent. The
ability to write of students before class, the average was 33.77, S.D. was 4.25 and
percentage was 33.77 percent and after class, average was 59.67, S.D. was 5.12 and
percentage was 59.66.
3. The analysis results after implementing the guideline on improving the literacy of
students found that, for reading, t-test = 19.64 and writing, t-test = 23.50.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการอาน วาการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู ยิ่งถาเปนเด็กใน
ระดับประถมศึกษาดวยแลว การอานเปรียบเหมือนกุญแจทองที่เด็กจะใชไขไปสูความรูทั้งปวง โดย บันลือ พฤกษะ
วัน (2534, หนา 1) แตสิ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนสิ่งที่ทราบกันดีวาผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
เด็กไทยยังอยูในระดับต่ํา ใหทํากลาววาผูเรียนทุกเพศทุกวัยตองไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน
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เพื่อเปนพื้นฐานใหผูเรียนใชแสวงหาความรู เพราะการเรียนวิชาตาง ๆ ตองอาศัยการอานเปนเครื่องมือในการเรียนรู
และการอานยังเปนทักษะสําคัญ ในการฝกคิดวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545, หนา 42) ที่
กลาววา การสงเสริมความสามารถในการอานแกเด็กนั้นเปนงานที่ยากมาก เพราะการอานไดนั้นมิไดหมายความแค
เห็นตัวอักษรแลวอานออกเสียงเทานั้น แตยังหมายถึงการเขาใจความหมายความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความมุงหมาย
ของผูเขียนดวย และเด็กจะสามารถอานไดดีนั้นครูตองมีวิธีการสอน ที่หลากหลาย เสงี่ยม โตรัตน (2546, หนา 26)
ไดเสนอแนวทางไววา ผูสอนจะตองมีกลยุทธในการสอนแบบตาง ๆ และฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล โดยอาศัยขอมูลที่มีเชื่อถือได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดแกไข
ปญหาโดยการจัดพิมพแบบเรียนเร็วใหม ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิฑูร และนายฉันท
ขําวิไล ที่ใชสอนในระดับ ชั้น ป.1-3 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดมานะ มานี มานะ ปติ ชูใจ รวมถึงจัดพิมพคูมือ
การสอนอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง และสื่อสารได แจกโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งประกาศเปน
นโยบายการใหทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการสอนมาเปนการสอนแบบแจกลูกสะกดคําทั้งหมด ตามที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปพิจารณากลับไปใชวิธีการสอนแบบ
แจกลูกสะกดคําแบบเดิม ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่ทําใหเด็กอานออกเขียนได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนโยบายวา ภายในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จะตองอานออกเขียนได
100% ยกเวน เด็กพิการ ตางดาว หรือมีปญหาทางการเรียนรูจริงๆ ไทยรัฐ. (2559). เจาะปมรอนรับวันเด็ก อะไรทํา
ใหเยาวชนไทยอานไมออก. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27 ,มิถุนายน]
นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธกับสมองไววา
สมองเปนกระบวนการคูขนานสมองเปนอวัยวะที่มีความสําคัญที่สุดในรางกาย การที่มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง
ๆ ไดนั้นจะตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพื้นฐานของการรับรู รับความรูสึกจากประสาทสัมผัส ไดแก ตา
ทําใหเห็น หูทําใหไดยิน จมูกทําใหไดกลิ่น ลิ้นทําใหไดรับรส และผิวกายทําใหเกิดการสัมผัสและสมองไมไดมี
หนาที่เฉพาะรับรูแตเพียงอยางเดียว แตจะเปนอวัยวะที่สําคัญตอการพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดของรางกาย ซึ่งจะ
รวมถึงการคิด การเรียนรู การจํา และพฤติกรรมของมนุษย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนควรจะมีความรู
เกี่ยวกับการทํางานและการพัฒนาของสมอง GotoKnow. (2554). การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain
Based Learning). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27,มิถุนายน]
เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนตองสอดคลองกับความตองการของสมองระยะนั้น สมองของแตละคนมี
ความแตกตางกัน เชนในวัย อายุ 5-6 ป สมองสวนรับสัมผัสและสวนเคลื่อนไหวพัฒนาอยางรวดเร็ว การเรียนการ
สอนจึงตองเนนการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวและระบบรับสัมผัส นอกจากนี้ถาเด็กเรียนรูขณะที่มีความสุข สมอง
จะเปดทํางานพรอมที่รับองคความรูทุกอยางอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพ วิโรจน ลักขณาอดิศร (2550, ไมมีเลข
หนา) กลาววาหลักพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานคือ การเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการตืน่ ตัวแบบผอนคลาย
สรางบรรยากาศใหเด็กไมรูสึกเหมือนถูกกดดัน แตมีความทาทาย ชวนใหคนหาคําตอบ การทําใหผูเรียนจดจอใน สิ่ง
เดียว โดยการใชสื่อหลายๆแบบรวมทั้งยกสถานการณจริงมาเปนตัวอยาง ทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูหลาย ๆ
อยาง การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชวยพัฒนาดานการอาน การเขียนรวมทั้งทักษะการฟงและการพูดดวย (
สมทรง สวัสดี, 2549 )
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง นําการ
เรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 3. เพื่อศึกษาผลการใช
แนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี กองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559 จํานวน
30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงการจัดเนื้อหาตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ตัวแปรที่ศึกษา
แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก ผูศึกษา
ไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดตาก
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
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แหลงขอมูล
ผูใหขอมูลเพื่อหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
34 จังหวัดตาก จํานวน 10 คน ดังนี้
1) ครูใหญ
จํานวน 3 คน
2) ครู
จํานวน 3 คน
3) กองการศึกษา กองกํากับตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
จํานวน 2 คน
4) ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จํานวน 2 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยนําเสนอขอมูลยกรางแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 34 จังหวัดตาก
2. ผูใหขอมูลรวมสนทนากลุมเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก และเสนอประเด็นตางๆเพิ่มเติม
การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
รายละเอียดและขั้นตอน การดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
เครื่องมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไม
ออก เขียนไมได" และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองอานออกเขียนได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม"
เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล
ผูศึกษาทดสอบการอาน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
แมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก จํานวน
30 คน เปนรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 3

ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
แหลงขอมูล
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
เครื่องมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไมออก
เขีย นไมได " และ "นักเรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 1 เมื่อ จบชั้ นประถมศึ กษาปที่ 1 ตอ งอา นออกเขีย นได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม"
เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล
ผูศึกษาทดสอบการอาน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม
กลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก จํานวน
30 คน เปนรายบุคคล
สรุปผล
1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการ
บริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ ตองการสรางความ
ตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นๆ ดานการ
จัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ ครูตองมี
การเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) ตองการใหนักเรียนไดมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยู
เสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอาน
ไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ เพื่อจะไดนําผลไปปรับปรุง
แกไข และพัฒนาตอไป
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก พบวา ผลการวิเคราะหการอาน
ออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26 และผลการวิเคราะหการเขียน
ไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66
3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
พบวา ดานการอาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 35.20 และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 59.00 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดานการเขียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 33.77 และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 39.67 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด
คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน โดยใชหลักการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษา
อื่นๆ ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด
คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) ตองการใหนักเรียน
ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากที่สุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ เพื่อจะไดนําผล
ไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป
2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดตาก พบวา ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปน
รอยละ 61.26 และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอย
ละ 59.66 3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัด
ตาก พบวา จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ของการอานและการเขียนที่ไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได
ดังนี้ การอานคา t-test = 19.64 และการเขียนคา t-test = 23.50 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง นําการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning)
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองร อ ยตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํ า กั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 34 จั ง หวั ด ตาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Duman (2006 : 23-28) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
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สมองเปนฐาน (Brain-based Learning : BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของ
ผูเรียน จากรูปแบบการสอน แบบ BBL กับการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) ผลการศึกษา
พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียน
ดวยรูปแบบการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลางอยางมีนัยสําคัญ ผูเรียนรูสึกมีความสุข มีความคิดเชิงบวกในการรวม
กิจกรรม การเรียนการสอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Ozden and Gultekin (2008 : 1-17) ไดศึกษาผลการ
ใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดตามสมองเปนฐาน (Brain-based Learning: BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู ของนักเรียนชั้น เกรด 5 ปการศึกษา 2004-2005 จํานวน 2 หองเรียน
โดยแบงเปนหองทดลอง ที่ใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน(The Principles of Brain-based
Learning) ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรูกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
วัลภา กาแกว (2550 : 82-83) ไดพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย นักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทยมีคาประสิทธิภาพการอาน
เทากับ 85.40/84.50 และดานการเขียนเทากับ 84.50/89.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการอานและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนที่ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วงเดือน โปธิปน (2553 : 71-72) การพัฒนาการอานและเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ที่เรียนรูชาโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุกในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา 1. ความกาวหนาดานการอานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ที่เรียนรูชาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ป การศึกษา 2552 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุก ใน
ภาพรวม หนวยที่ 1 หนวยหมูบานแสนสุข ดานการอานมีความกาวหนาเทากับ รอยละ 49.55 ดานการเขียนมี
ความกาวหนาเทากับรอยละ 50.00 และหนวยที่ 2 หนวยจิตแจมใสรางกายสมบูรณ ดานการอานมีความกาวหนา
เทากับ รอยละ 58.18 ดานการเขียนมีความกาวหนาเทากับรอยละ 56.36 2. แบบแผนการพัฒนาดานการอานและ
การเขียนสาหรับนักเรียนที่เรียนรูชาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 สรุปไดเปน 3
ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาขั้นตอนที่ 2 สรรหานวัตกรรมขั้นตอนที่ 3 นําสูการปฏิบัติ และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ธารทิพย ขัวนา (2557 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา 1) ไดรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวย 9 องคประกอบคือ 1)
ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ 2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน 3)
วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ 4) กระบวนการเรียนรู มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการ
เตรียมความพรอม (Preparation) (2) ขั้นการปฏิบัติการอานและเขียนสือ่ ความ (Action) (3) ขั้นการตรวจสอบ
การอานและเขียนสื่อความ (Checking) และ(4) ขั้นการประยุกตใช (Apply) 5) บทบาทครู 6) บทบาท
นักเรียน 7) บรรยากาศการเรียนรู 8) สื่อและแหลงเรียนรู และ9) การประเมินผล และ2) ผลการวิเคราะห
การทดลองใช (Try out) พบวา 2.1) รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2) เทากับ 83.85/ 84.12 เปนไปตามเกณฑที่
กําหนดรอยละ 80/80 2.2) คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ2.3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ2. ผลการใชรูปแบบการสอนอานและเขียน
สื่อความ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา 2.1) รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ สําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2) เทากับ 84.03/84.78
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 80/80
2.2) ) คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ2.3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัด
ตาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สามารถนําแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดที่เกิดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนา สงเสริม การอาน
การเขียนภาษาไทย อันเปนการตอยอดใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรู
1.2 เปนขอมูลเชิงนโยบายเพื่อวางแผนใหผูเกี่ยวของทุกระดับ ทุกภาคสวนมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหอานคลองเขียนคลองและสื่อสารไดอยางจริงจังและตอเนื่อง
1.3 เปนตนแบบแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมได สําหรับโรงเรียนอื่น ๆ ได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการแกปญหาดานอื่น ๆ ในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาการอานไมออก
การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
2.3 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ BBL ในรายวิชาอื่น ๆ
2.4 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
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การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560
The Development of Word Formation Skills using the Compound
Vocabulary Exercises of Mathayomsuksa one, Ban Wang Bua School, Academic year 2017.
ศิริโชค เจริญราช1, จิรัฎฐ เพ็งแดง2 และ ฉัตรอนงค เงินเมือง3
Sirichok Charoenrad1, Jirad Pengdang2 and Chat-Anong Ngoenmuang3
1

นักศึกษา: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครู: สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานวังบัว จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการสร า งคํ า โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะคํ า ประสมของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการสราง
คําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนบานวังบัว
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1หองเรียน รวม 18 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แผนการจัด
การเรียนรูจํานวน 5 แผน แบบฝกทักษะการสรางคําประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสรางคํากอนเรียนและ
หลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อทดสอบการสรางคําประสมที่นักเรียนไดเรียนรู สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล คาเฉลี่ยรอยละ คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการศึ ก ษาพบว า การหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบทดสอบนวั ต กรรม จํ า นวน 30 ข อ ผ า นเกณฑ
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งสามารถใชแบบทดสอบและนวัตกรรมไปใชในการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนา
ทัก ษะการสรา งคํ าประสม และผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ก อนและหลัง เรี ย น
ที่ไดรับการสอนและฝกทักษะการสรางคําประสมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย นักเรียนมี
คาประสิทธิภาพดานกระบวนการและประสิทธิภาพดานผลลัพธ(E1/E2) เทากับ (85.95/83.15 ) โดยตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ / คําประสม / การสรางคํา
Abstract
The purposes of this research were: to Develop word formation skills in order to the
standard 80/80 using the compound exercise, and to compare learning achievement pre-test and
post-test.
The sample of this study was the grade one in Ban Wang Bua School 1 semester in 2560
1 class Total 18 students Tools used in the study. Consisted of Learning
5 lesson plan,
Practice word formation test. Achievement pre-test and post-test. Statistics used to analyze data.
Average percentage and Achievement value.
This finding that Effectiveness of 30 innovation tests, Is criteria for Difficulty and
Discriminative power and to The tests and innovations can be used to teach students to improve
their vocabulary skills and learning achievement of grade one student between
pre-test and
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post-test . The research result of pre-test learning, process efficiency and performance (E1 / E2)
was equal to (85.95 / 83.15) according to the standard 80/80 and the students have improved
their vocabulary skills by having higher learning achievement than
Keywords: Compound Vocabulary Exercises / Compound Vocabulary / Development of Word
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย เปนเอกลักษณของชาติมีความสําคัญแกคนไทยเปนอยางยิ่งอีกทั้งยัง
เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ ความสําเร็จอีกดวย นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนมรดกอันล้ํา
คาทางวัฒนธรรมที่คนไทยมีความภาคภูมิใจที่จะใชและดํารงไวใหคูกับความเปนไทยดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสไววา“ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ
ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงาม
อยางหนึ่ง เชนในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี” (พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505)
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนมรดกของวัฒนธรรมที่ไดมอบไวใหกับแกคนไทยชาติไทยเปนชาติที่มี
ภาษาใช เ ป น ของตนเองมาจนถึ ง ป จ จุ บั น ภาษาเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สารเพื่ อ สร า งความเข า ใจ
สรางความสัมพันธที่ดีตอกันกัน ทําใหสามารถประกอบอาชีพการงาน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู คิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและเศรษฐกิจ
(ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย 2532) กลาวไววา ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูไปสูการเรียนวิชาอื่น ๆ
ไดเปนอยางดีภาษาไทยเปนสื่อของการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นของคนภาษาไทยเปน
ประโยชนแกเด็กในเวลาเรียนวิชาตาง ๆ ทั้งยังเปนประโยชนแกผูใหญในการทํามาหากินที่สําคัญที่สุดภาษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเนน
การสอนภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือของการเรียนรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู
พัฒนาทักษะกระบวน การคิดวิเคราะห การวิจารณ และการสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียนสามารถแสดงความรูไดดวยตนเองมุงสงเสริมการสอน
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิด ผูเรียนตองมีประสบการณมากพอที่จะสรางความคิดไดลึกซึ้งขณะเดียวกันก็มุงเนนให
ผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะที่เปนวัฒนธรรมของชาติ ( กรมวิชาการ 2551)
ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทย แบงเปน 5 สาระ คือ การอาน
การเขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
ครบทุกดานจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชในชีวิต
จริงไดอยางถูกตอง ( กรมวิชาการ2551) สามารถนําภาษาไปใชไดอยางถูกตอง ไดรับความรู ไดหลักการที่ถูกตอง
และนําไปใชอยางถูกตอง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยวาดวย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย คนไทยทุกคนจําเปนตองเรียนภาษาไทย ตามที่หลักสูตรกําหนด แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทของภาษาไทยวามีความสําคัญในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร และเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ จุดประสงคของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุงใหผูเรียนพัฒนาการทางภาษา ทั้งใน
ดานการฟง การพูด การอานและการเขียนตามควรแกวัยห็นคุณคาของภาษาสามารถใชเปนเครื่องมือสื่อความคิด
ความเขาใจ รักการอาน แสวงหาความรูและมีเหตุผลเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ 2551 )
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จากความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะที่มุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยาง
เต็มความสามารถ ประกอบดวยการจัดทําแผนการจัดเรียนรู แบบฝกทักษะ กระบวณการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหผูวิจัยสนใจในการพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม ไดรับความรูคําประสม
พรอมทั้งไดรับและฝกทักษะคําไทยสําหรับผูเรียนเรื่องภาษาไทยอื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม
สมมติฐานการวิจัย
1.แบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีคะแนน
หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย

ดานตัวแปร
1.ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการสรางคําประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการสรางคําประสม
ดานเนื้อหา
เนื้อหาในการพัฒนาครั้งนี้คือ สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย เรื่องการศึกษาการสรางคําใน
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การสรางคําในภาษาไทย ดังนี้
1. ความหมายของคําประสม
2. ลักษณะของคําประสม
3. วิธีการสรงคําประสม
ดานระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนาทักษะการสรางคํา
วิธีดําเนินโดยใช
การวิแจบบฝ
ัย กทักษะคําประสม
ประชากร

ทักษะการสรางคําประสม
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ประชากร

วิธีการดําเนินการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน
เครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. สรางแบบฝกทักษะการสรางประสมโดยดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะคําประสม
1.2 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ช า
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การสรางคําประสมกอนเรียนและหลังเรียน โดยดําเนินการดังนี้ ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางคําประสม
รวบรวมเนื้อหาการสรางคําประสมและนําเนื้อหาการสรางคําประสม ที่รวบรวมมาสรางเปนแบบฝกทักษะคําประสม
1.3 จัดทําแบบฝกทักษะคําประสม ดังนี้
1) คูมือแบบฝกทักษะคําประสม 1 เลม
2) แบบฝกทักษะคําประสม 1 เลม
3) แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
4) แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ชั่วโมง
1.4 นําแบบฝกทักษะคําประสม ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดแก
1. นายสุวัฒน ทองกอน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน ตําแหนง ครู วิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา
และดานการนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)
แตละขอมีตัวเลือก 5 ระดับ
1.5 นําแบบฝกทักษะคําประสมสําหรับ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูเชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมแลว นํามาหาคาเฉลี่ย ( ) ตามเกณฑการประเมิน
ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) มีคาเทากับ 1.25 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม
แผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม จํานวนทั้งสิ้น 5 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจํานวน 8 ชั่วโมง โดยมีวิธีการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนหลักในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน
2.4.นําแบบฝกทักษะคําประสม ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดแก
1. นายสุวัฒน ทองกอน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน ตําแหนง ครู วิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
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โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดาน
การนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แตละขอ
มีตัวเลือก 5 ระดับ
นําแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมแลว นํามา
หาคาเฉลี่ย ( ) ตามเกณฑการประเมิน
ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) มีคาเทากับ 0.93 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสรางคําประสม โดยดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ
3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การสรางคําประสม กอนเรียนและหลังเรียนโดยดําเนินการดังนี้
3.3 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางคําประสม
3.4 รวบรวมเนื้อหาการสรางคําประสม
3.5 นําเนื้อหาการสรางคําประสมที่รวบรวมมาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะการสรางคําประสม
3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะคําประสมมาปรับ
ความยากงายใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการสรางคําประสมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่ง ไดแก
1. นายสุวัฒน ทองกอน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน ตําแหนง ครู วิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
ไดตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยมีเกณฑในการ
ใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1
เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน 0
เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน -1
เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมวัดตามจุดประสงคการเรียนรู
3.8.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการสรางคําประสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวา
ขอสอบมีความสอดคลองระหวางจุดประสงค กับเนื้อหา จะคัดเลือกไวจากการคํานวณคา IOC พบวาแบบทดสอบ
จํานวน 50 ขอมีคา IOC มากกวา 0.50 จํานวน 50 ขอ มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.0 ซึ่งถือไดวาแบบทดสอบจํานวน
50 ขอวัดไดตรงตามจุดประสงค
3.9 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 18 คน
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงายและคาความเชื่อมั่น
โดยใชวิธีการของ KR20 (สัมประสิทธิ์แอลฟา) พบวามีคาเทากับ 0.96
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1.การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 รายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหวางเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม
ประสิทธิภาพดาน
ประสิทธิภาพดานผลลัพธ
จํานวนนักเรียน
หมายเหตุ
กระบวนการ (E1)
(E2)
18

85.95

83.15

จากตาราง 1พบว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอน มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง โดยผล
ดานประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 ผลดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความสามารถ ในการสรางคําประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่ไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีการพัฒนามากขึ้น
2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม รายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนน กอนเรียนและหลังเรียน
จํานวน
คะแนน
t
t
รายการ
คะแนนเฉลี่ย รอยละ
หมายเหตุ
นักเรียน
เต็ม
คํานวณ ตาราง
กอนเรียน

18

30

13.11

43.70

หลังเรียน

18

30

17.20

83.15

16.44

2.56

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1.1 พบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 16.44 คา t ตารางมีคาเทากับ 2.56 มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความสามารถในการสรางคําประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่
ไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีความสามารถสูงขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แบงเปน 2 สวน คือ 1.การสรางเครื่องมือและนวัตกรรม ประกอบดวย คูมือแบบฝก
ทักษะคําประสม แบบฝกทักษะคําประสม แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ชั่วโมง โดยมีผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและการจัด
ทําหลักสูตร จากตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือนํามาปรับใชและนําไปจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่
กําหนด 2.การจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมที่หาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน ใชแผนการจัดการเรียนรู
5 แผน 8 ชั่วโมง ผูสอนคอยกระตุนใหเกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปรากฏวาการพัฒนาทักษะการสรางคํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 และดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15
มีผลประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 80/80
2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560
จํานวน 18 คน พบวา ทุกคนทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ นักเรียนมีทักษะการสรางคํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
การอภิปรายผลการวิจัย
1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย การจัดการเรียนรูตามกระบวณการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา
ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป การศึกษาการเรียนจากแบบฝกทักษะคําประสม นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ทั้งเปน
การฝกการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเนื้อหาวิชาการ ทักษะการสรางคําประสมซึ่งเปนลักษณะอยางหนึ่งของ
คําไทย ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544) ที่ระบุวาแบบฝกการอานจับใจความ
สําคัญประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผนการเรียนรู ใบความรู ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝกการอาน
ทั้งหมดจํานวน 6 แบบฝก คือ การเลือกใจความสําคัญจากรูปภาพ การฝกตั้งคําถามจากขอความ การจับใจความ
สําคัญจากขอความ การตั้งชื่อเรื่อง การเลือกใจความสําคัญของขอความและเรื่อง และการสรุปใจความสําคัญของ
เรื่อง และแบบฝก มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18
คน พบวาหลังจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะทั่วไป
1 แบบฝกทักษะคําประสม สามารถใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสําเร็จที่ดีขึ้นอาจนําไปพัฒนา
ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยูระดับชั้นอื่น ๆ ได
2 ผูที่จะทําการวิจัยแบบฝกทักษะคําประสมในครั้งตอไปอาจนําไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อ
ตอยอดการศึกษาในการทําวิจัยได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1 ควรมีการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระอื่น ๆ
2 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Development of coaching skills in Thailand's major conjunctions with the learning process.
The base is used by the brain (Brain-based learning) for students grade 6
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school. Amphoe mueang Phitsanulok province.
สุณิสา กันมาลัย
Sunisa Ganmalay
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อทดลองใช และศึกษาผลการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) กอนและหลัง
เรียนโดยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain-based learning) โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ตัวอยางคือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกรางพระขาวชัยสิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก 1) แบบทดสอบ เรื่อง คําสันธานกอนและหลังเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2) ชุดฝกทักษะหลักการเรียนหลักภาษาไทย ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 1 แผน และแบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก ไดแก
1) แบบฝกทักษะที่ 1 เรื่อง สันธานเอยเจาอยูไหน ?
2) แบบฝกทักษะที่ 2 เรื่อง สันธานนี้มีหนาที่ทําอะไร ?
3) แบบฝกทักษะที่ 3 เรื่อง ชนิดของคําสันธาน
4) แบบฝกทักษะที่ 4 เรื่อง ภาพเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1.
ผลการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพ เปรี ย บเที ย บ E1 และ E2ของ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย น
หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สําหรับ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรีย นบานกราง (พระขาวชัย สิทธิ์) ครั้งที่ 1 ได เทากั บ 75.83/75
ไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการ
เรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ครั้งที่ 2 ไดเทากับ 83.33/82.33
เปนไปตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ที่
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) มีคะแนน
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เฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 16.00 คิดเปนรอยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.90 คิดเปนรอยละ 69.5
ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
Abstract
The purpose of this research was to develop the effectiveness of the Thai language
learning skill series on conjugation by brain-based learning for Prathom Suksa 6 students.
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school on the basis of 80/80 2) . The results of the development of
the Thai language learning curriculum on conjugation by Brain-based Learning for Prathomsuksa 6
students at Ban Krang School Pre-and post-study by the Thai Language Skill Development Unit
(Brain-based Learning). For example, students in Prathomsuksa 6, Bankrang (Phrakhaochaiyasit)
school, Phitsanulok Province. The instruments used in this research were 1) the pretest and
posttest test for Prathom Suksa 6 students Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school 2) Thai Traditional
Massage There are 1 learning plan and 4 training exercises. 1) Practice 1 Where is your
conjugation . 2) Practice 2: What does this conjugate do. 3) The 3 types of vocabulary exercises.
4) Practice 4: Story tellingdata analysis By average And standard deviation And t-test.
The research found that
1. The results of the E1 and E2 comparative tests of the Thai language learning skill
series on conjugation by Brain-based learning for Prathom Suksa VI students. swagger The first
time was 75.83 / 75 did not meet the criteria. 80/80, and the results of the E1 and E2
benchmarking tests on the Brain-based learning curriculum for Prathom Suksa 6 students.
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school The second time was 83.33 / 82.33 according to the criteria
80/80.
2. Achievement of Prathomsuksa Students 6 Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school The
students are taught using the Brain-based Learning Toolkit for Prathom Suksa 6 students.
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school There was an average score of 16.00 (% 80 and had an
average grade point average of 13.90, or 69.5 percent, which was higher than before class.
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยมีความสําคัญอยางมากกับสังคมไทยมาอยางชานาน เรียกไดวาภาษาไทยเปนเอกลักษณประจํา
ชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่บงบอกความเปนชาติ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารความเขาใจและ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนเครื่องมือที่ใชถายทอดประสบการณ ความรูความเขาใจ รวมไปถึงอารมณและความรูสึก
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาประเทศไทยของเรานั้นมีมรดกอันล้ําคาที่บรรพบุรุษไทยของเราที่ไดสรางภาษาไทย
ขึ้นมาและยังรักษาไวตั้งแตอดีตมาจนจนถึงปจจุบัน เราในฐานะคนไทยควรจะตระหนักถึงความสําคัญและรักษา
ภาษาไทยของเราไวใหอยูคูกับคนไทยตลอดไปเชนกัน ดังที่ ผะอบ โปษะกฤษณะ (2541) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
คนไทยไววา
“คนไทยเปนผูโชคดีที่ไดมีภาษาเปนของตนเอง และมีตัวอักษรไทยเปนอักษรประจําชาติอันเปนมรดกที่ล้ํา
คาที่บรรพบุรุษไดสรางไว เปนเครื่องแสดงวาไทยเราเปนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงสงมาแตโบราณกาล และรักษาความ
เปนเอกราชยั่งยืนมาจนถึงบัดนี้ คนไทยผูเปนเจาของภาษาควรจะไดภาคภูมิใจที่ชาติไทย ใชภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติมากวา 700 ปแลวและจะยั่งยืนตลอดไป ถาทุกคนตระหนักในความสําคัญ ของภาษาไทยของเรา คนไทย
ควรจะถือวาภาษาไทย สําคัญกวาภาษาอื่นเพราะเปนภาษาของชาติ เปนภาษาที่เราตองใชชั่วชีวิต”
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จากคํากลาวขางตนชี้ใหเห็นวาภาษาไทยมีความสําคัญกับคนในชาติอยางมาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ จึงไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคน
ตองเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2552)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 5551 ไดกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน และในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ไดกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ดังตอไปนี้
สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 5551 ไดใหความสําคัญตอการเรียนภาษาไทย ในทุก
สาระ โดยเฉพาะสาระที่ 4 หลักการใชภาษา ที่พูดถึงความเขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาตินับวาสาระ
ที่ 4 หลั ก การใช ภ าษาไทย มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให ใ ช ภ าษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ นํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
หลักภาษาถือวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมาก ทําใหเราใชภาษาในการฟง พูด อาน และเขียนได
อยา งถูก ตอ ง ถ าหากผู ใช ขาดความรู ความเขาใจในเรื่ องของหลัก ภาษาแลว ก็ย อมส งผลให การสื่อ สารนั้น ขาด
ประสิทธิภาพ เพราะหลักภาษาเปนเกณฑที่ผูใชภาษาตองยึดเปนหลักในการพิจารณา การใชภาษาในการสื่อสาร
การเรี ยนรู หลั กภาษาไทย และหลัก เกณฑ การใช ภาษาไทย จนมีค วามรูค วามเข าใจ และสามารถใชได อย างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผูเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของหลักภาษาไทย เปนอันดับแรก เพราะถาเห็น
ความสําคัญแลวยอมสงผลใหมีความกระตือรือรนอยากที่จะเรียนรู หลักเกณฑ ตาง ๆ ของหลักภาษาไทยที่เนื้อหา
สวนใหญตองอาศัยการทองจํา
ในการเรียนการสอนหลักภาษาไทย มีเนื้อหาตั้งแต เสียงในภาษาไทย อักษรไทย สระ พยัญชนะ หลักการ
เขียนคํา การสรางคํา คําสมาส ชนิดและหนาที่ของคํา ประโยค คําราชาศัพท เครื่องหมายการใชพจนานุกรม ฉันท
ลักษณและคําที่มาจากภาษาตางประเทศ เนื้อหาเรื่องชนิดและหนาที่ของคําเปนเนื้อหาที่ความสําคัญตอการเรียน
ภาษาไทยอยางมาก เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคําไทยทั้ง 7 ชนิด คือ คํานาม คําสรรพนาม
คํากริยา คําวิเศษณ คําสันธาน คําบุพบท และคําอุทานในการจัดการเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้นจะ
เนนใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานทางดานภาษา อันเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งคําทั้ง
7 ชนิดนี้มีความสําคัญ เพราะคําเหลานี้เปนสวนประกอบของประโยคและขอความเพื่อใชในการสื่อสาร ความรูเรื่อง
คําและการใชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรู
แมวาหลักสูตรจะใหความสําคัญกับวิชาหลักภาษาไทย และเนื้อหาเรื่องชนิดและหนาที่ของคํามาอยาง
ตอเนื่อง แตนักเรียนสวนใหญก็ยังมีความรูความสามารถทางหลักภาษาไทยคอนขางนอยผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (o-net) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนไดคุณ ภาพในระดับคอนขางต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.49 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554) รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยัง
ขาดการมุงใหผูเรียนมีความสามารถดานหลักภาษาและการใชภาษา นับเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของครูผูสอน
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนควรไดรับ การพัฒนาใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ดวย ครูผูสอนตองเนนใหนักเรียนไดคิดลงมือทํา และการคนควาหาความรูมากกวาการสอนที่มุงเนนเนื้อหาเพียง
อยางเดียว ซึ่งเนื้อหาคําทั้ง 7 ชนิด นั้น มีความหลากหลายและเขาใจยาก อาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนได
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํา โดยเฉพาะ คําสันธาน พบวานักเรียนสวน
ใหญมีความรูความเขาใจในเรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําคอนขางนอย ไมรูความหมายและหนาที่ของคํา แตละชนิด
ทําใหเกิดความสับสนเนื่องจากคําบางชนิดมีลักษณะและหนาที่คลายกัน จึงทําใหนักเรียน แยกไมออก และใชคําผิด
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หนาที่ เนื่องจากคําสันธานคือคําที่ทําหนาที่เชื่อมคํากับคํา ประโยคกับประโยค ขอความกับขอความ หรือเชื่อมความ
ใหสละสลวย จึงทําใหนักเรียนเกิดความสับสนไมรูวาคําไหนที่ใชเชื่อมคํา เชื่อมประโยค หรือเชื่อมขอความ ปญหาที่
พบจากครูผูสอน คือ ครูผูสอนไมสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจได มองขามเรื่องเล็กนอย มีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบเดิม ๆ ขาดสื่อการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 เปนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ และสามารถนําไปใชประโยชนในการแสวงหาความรูและ
นําไปใชในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
ปญหาในปจจุบันที่สําคัญอีกอยางก็คือ สื่อการเรียนการสอนไมนาสนใจ ครูมักจะใชสื่อรูปแบบเดิม ๆ ซ้ํา ๆ
ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียนภาษาไทย ผลการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียน จึงคอนขางต่ํา
เพราะสื่อไมดึงดูดความสนใจผูเรียน จึงควรที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหดึงดูด ความสนใจของผูเรียน เพื่อเปน
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากเรียนมากขึ้น สื่อการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น ในการเรียนการสอนจึงควรใชสื่อควบคูไปกับกระบวนการสอนหรือเทคนิคการสอน เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น การนําชุดฝกทักษะ เขามาเปนสื่อการเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการ
เรียนการสอน ชุดฝกทักษะจะมีสวนชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ตามที่
ผูสอนตองการ
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) เปนการเรียนรูโดยใชสมอง
ของมนุษยเปนฐาน เปนแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรู การ
เรียนรูตองใชทุกสวนทั้งการคิด ความรูสึกและการลงมือปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนการสรุปความรูเกี่ยวกับการ
เรียนรู ดังที่ เกศสุดา ใจคํา ไดพูดถึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ไววา “การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) คือ การนําความรูเกี่ยวกับสมองและการทํางานของสมองมาใช
ในการออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เพื่อกอใหเกิด
ศักยภาพและพัฒนาการทางการเรียนรูของมนุษย” (เกศสุดา, 2552) และ อีริก (Eric Jensen. 2000) ไดกลาววา
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดการเชื่อมตอไปยังสมอง ไมวาจะทางใดก็ตาม ถือเปน
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยเปนการรวม สหวิทยาการตาง ๆ เชน เคมี ชีวิวิทยา ระบบประสาทวิทยา
จิตวิทยาสังคมวิทยา มาอธิบายกระบวนการเรียนรูของมนุษย โดยเฉพาะความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การเรียนรูกับสมอง เพราะการเรียนรูบนฐานสมองไมไดมุงเนนการออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมอง หรือทํา
อยางไรใหสมองเจริญเติบโต แตหัวใจสําคัญของการเรียนรูบนฐานสมองอยูที่จะออกแบบการเรียนการสอนอยางไร
ใหสมองสามารถเรียนรู ไดดีที่สุด
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย
เรื่อง
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรี ยนรูโดยใชสมองเป นฐาน (Brain-based learning) สําหรั บนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน และสามารถนําไปใช
ประโยชนตางๆในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถใชประสบการณจากการฝกทักษะการเรียน หลักภาษาไทย
เรื่อง คําสันธาน มาเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาประสิท ธิ ภ าพของชุ ด ฝ ก ทั กษะการเรีย นหลั ก ภาษาไทย เรื่ อ ง คํ า สัน ธาน ดว ยการจั ด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑ
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2. เพื่ อ ทดลองใช และศึ ก ษาผลการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย นหลั ก ภาษาไทย เรื่ อ ง คํ า สั น ธาน
ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่
6 กอนและหลังเรียนโดยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สมมุติฐานการวิจัย
ทั ก ษะการเรี ย นหลั ก ภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ง เรี ย นโดยใช ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะ
การเรีย นหลั กภาษาไทย เรื่อ ง คํ าสั นธาน ดว ยการจั ดกระบวนการเรี ยนรู โดยใชส มองเป น ฐาน (Brain-based
learning) สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากร
ประชากรในการที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 คน
2. กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือ ง
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 คน
2.1 ตั ว แปรที่ ใช ในการวิ จั ย ตั ว แปรต น คื อ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย นหลั ก ภาษาไทย เรื่ อ ง คํ า สั น ธาน
ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คําสันธาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 20
ขอ กับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที
2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โดยกอนเรียน ผูรายงานให
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวย
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดแบงออกเปน 2 ชั่วโมง โยมีการจัดกิจกรรมดังตอนี้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเรื่องคําในภาษาไทย
- คําในภาษาไทยมีกี่ชนิด
- ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตละชนิด
- นักเรียนคิดวาคําชนิดใดทําใหเกิดความสับสนในการใชมากที่สุด
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบเรื่องที่จะเรียนในวันนี้เรื่อง คําสันธาน (คําเชื่อม)
3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง คําสันธาน เปนเวลา 20 นาที
4. ครูท บทวนเรื่อ ง ชนิด ของคํา ว ามีทั้ งหมด ๗ ชนิ ด และให นักเรีย นช วยกั นตอบว าชนิด ของคํา ไทย
มีอะไรบาง
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5. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม กลุมละเทา ๆ กัน โดยคละความสามารถ (ใหนักเรียน ที่
เรียนเกงจับกลุมอยูกับนักเรียนที่เรียนออนกวา ใหกระจายกันออกไปแตละกลุมเพื่อความเสมอภาค
และ
เพื่อนที่เกงกวาจะไดชวยเหลือเพื่อนที่ออนกวา เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักการมีน้ําใจ เอื้อเฟอตอผูอื่น)
6. ครู นํ า กล อ งความรู เรื่ อ ง คํ า สั น ธาน มาแจกให นั ก เรี ย นกลุ ม ละ 1 กล อ ง (ภายในกล อ งความรู
จะมี ใบความรูเรื่อง คําสันธาน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับหนาที่ ชนิดของคําสันธาน และมีบัตรตัวอยางคําสันธานอยู
ภายในกลอง ) และใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหาความรูเรื่อง จากกลองความรู
7. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความหมาย หน า ที่ และชนิ ด ของคํ า สั น ธานให นั ก เรี ย นฟ ง อี ก ครั้ ง
พรอมกับใหนักเรียนดูใบความรูจากในกลองประกอบดวย
ค. ครูแจกแบบฝกทักษะ เรื่อง คําสันธาน (แบบฝกทักษะที่ 1 และ 2) ใหนักเรียนทํา นักเรียนสามารถดูใบ
ความรูจากกลองความรูประกอบได
9. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกทักษะ เรื่องคําสันธาน
ชั่วโมงที่ 2
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเรื่อง คําสันธาน
2. ครูใหนักเรียนจับกลุมตามชั่วโมงที่แลว
3. ครูนํากลองความรู เรื่อง คําสันธาน มาแจกใหนักเรียนกลุมละ 1 กลอง (ภายในกลองความรูจะมี ใบ
ความรูเรื่อง คําสันธาน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับหนาที่ ชนิดของคําสันธาน และมีบัตรตัวอยางคําสันธานอยูภายใน
กลอง) และใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหาความรูเรื่อง จากกลองความรู
4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ตอเติม เสริมแตง” โดยที่ครูจะกําหนดประโยคมาใหนักเรียน 5 ประโยค แต
จะเวนชองวางในตําแหนงของคําสันธานไว และครูจะติดประโยคไวที่กําหนดใหไวที่ หนากระดานดํา
5. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ช ว ยกั น หาคํ า สั น ธานที่ เ ว น ว า งไว และนํ า คํ า สั น ธานในบั ต รคํ า ไปติ ด
ที่ชองวางหนากระดานดํา กลุมไหนไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ
6. ครูมอบรางวัลใหกลับกลุมที่ชนะ
7. ครูแจกแบบฝกทักษะ เรื่อง คําสันธาน (แบบฝกทักษะที่ 3 และ 4) ใหนักเรียนทํา นักเรียนสามารถดูใบ
ความรูจากกลองความรูประกอบได
8. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เรื่ อ งคํ า สั น ธาน โดยให นั ก เรี ย นส ง ตั ว แทนออกมาอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
เรื่องที่เรียนในวันนี้วานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร
9. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คําสันธาน เปนเลา 30 นาที
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหในตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง
คําสันธาน กอนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง
(พระขาวชัยสิทธิ์) แสดงดังตารางตอไปนี้
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน
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ตารางแสดงการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช ด ว ย ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย น
หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์)
การประเมิน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
df
sig
กอนเรียน
13.90
1.37
11.917*
19
.000
หลังเรียน
16.00
1.45
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางพบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียน
และหลังเรียนดวย t – test พบคา t = 11.917 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกลาวไดวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สูงกวากอนเรียน
95 % สามารถสรุปผลของการวิเคราะหไดวา ชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ที่ใชในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ของนักเรียนใหสูงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1.
ผลการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพ เปรี ย บเที ย บ E1 และ E2ของ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย น
หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ครั้งที่ 1 ไดเทากับ 75.83/75 ไมเปนไป
ตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการเรียนหลัก
ภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ครั้งที่ 2 ไดเทากับ 83.33/82.33 เปนไปตาม
เกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ที่
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียน หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) มีคะแนน
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เฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 16.00 คิดเปนรอยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.90 คิดเปนรอยละ 69.5
ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
การอภิปรายผล
จากผลการทดลอง พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) ที่ใชชุดฝก
ทักษะการเรียน หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based
learning) มีความรูความสามารถ และเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง คําสันธานไดเปนอยางดี อยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
แสดงวาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการ จัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(Brain-based learning) สํา หรับ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปที่ 6 โรงเรีย นบ านกรา ง (พระขาวชั ยสิ ทธิ์ ) มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80 % และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
เรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
สูงกวา กอ นเรีย น รอ ยละ 80 แสดงวา นั กเรีย นที่ ได ฝกการเรี ยนรูเ รื่อ ง คํา สัน ธาน ชุ ดฝ กทั กษะการเรี ยนหลั ก
ภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)
ชุดฝกทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยฝกทักษะใหกับผูเรียน และพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของผูเรียนดวยกิจกรรมที่เราความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับกรรณิการ บุษบา
(2555) ที่ไดอธิบายเกี่ยวกับชุดฝกทักษะไววา ชุดฝกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่ใชในการฝกทักษะ
เพิ่มเติมใหแกนักเรียนภายหลังเรียนเนื้อหาบางสวน โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูเรียนในการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถและประสบการณดวยความสนุก เราใจจากกิจกรรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมเสริมประสบการณทาง
ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและประสบการณใหม ๆ พัฒนาความสามารถในการใช
ภาษา ติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรูก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากเชนกัน ในชุดฝกทักษะ ไดเนน
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งการเรียนรูจะมีความสอดคลองกับการทํางานของสมองของผูเรียนมาก
เพราะเด็กแตละคนนั้นอาจมีความสามารถที่แตกตางกันหรือความสนใจแตกตางกันออกไปจึงควรคํานึงถึงขอนี้เปน
สําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ พิรญาณ นิลโอโล (2556) ไดกลาวไววา การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
คือ การเรียนรูที่สอดคลองวิถีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ เชน ในเรื่องการเรียนการสอนจะ
เปนการสอนใหสอดคลองกับวิธีการทํางานของสมองแทนที่จะสอดคลองกับอายุ ชั้นเรียนหรือหองเรียนเพียงอยาง
เดียวเพราะเด็กที่อายุเทากันอาจมีสมองไมเหมือนกันก็ไดหรือมีความสามารถแตกตางกันหรือความสนใจแตกตางกัน
ด ว ย การใช ค วามรู ค วามเข า ใจที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สมอง เป น เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบกระบวนการเรี ย นรู แ ละ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษย
ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกราง
(พระขาวชัยสิทธิ์) ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน และแบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก นักเรียนมี
ทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นครูผูสอนสามารถนําชุดฝกทักษะนี้ไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ที่อยูในชวงชั้นเดียวกันได
2. ครูผูสอนควรคํานึงถึงแตกตางกันระหวางบุคคล วาผูเรียนแตละคนนั้นมีความสารถมารถในการรับรูและ
เรียนรูที่แตกตางกัน
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3. ครูผูสอนตองศึกษารายละเอียดของชุดฝกทักษะ คําชี้แจง การใชเนื้อหา สื่อการเรียน และวิธีการดําเนิน
กิจกรรมในชุดฝกทักษะใหเขาใจทุกครั้ง กอนที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามผลจุดมุงหมายที่ตั้งไว
4. ในการจัดกิจ กรรมควรมี เสริม แรงในทางบวก ด วยการใหร างวัลกั บผูที่ทํ ากิจกรรมไดดี เพื่อเป น
การกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจและอยากรวมทํากิจกรรมมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. หากมีการนําไปปรับใชในระดับชั้นอื่นควรมีการพัฒนาชุดฝกใหสอดคลองกับความสามารถ ในระดับชั้น
นั้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบตาง ๆ ในชั้นที่ทําการวิจัย เพื่อศึกษาผลลัพธวามีความ
แตกตางกันอยางไร
3. ควรมีการพัฒนาชุดฝกทักษะ โดยใหมีเนื้อหาสาระเรื่องชนิดของคําครบทุกชนิด เพื่อสามารถนําไปใช
เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยไดครบทุกระดับชั้น
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ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw)
ที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Effects of Collaborative Learning Management with Jigsaw Technique
on English Reading Skill for Grade 8 Students
กานตธีรา พนาศรีงาม1 อนุสิษฐ พันธกล่ํา2 และ อารีรัตน ลือโฮง3
Kanteera Phanasringam1 Anusit Panklam2 and Areerat Luehong3
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ จังหวัดตาก

2

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มี
วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ม. 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ
จังหวัดตาก จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Swim และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การทดสอบคาที (t-test
�) การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ
dependent) การหาคาเฉลี่ย (X
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 พบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 80.23
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว โดยภาพรวมอยูใน
� = 3.52)
ระดับมาก (X
คําสําคัญ: เทคนิคจิ๊กซอว / การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
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Abstract
This research is an experimental research using the One Group Pretest-posttest Design
model. The purpose of the research were 1) to compare English learning achievement in English
reading skill before and after teaching with collaborative learning management with jigsaw
technique. 2) to compare English learning achievement in English reading skill after teaching with
collaborative learning management with jigsaw technique to the criterions and 3) to study the
satisfaction of the grade 8 students toward collaborative learning management with jigsaw
technique. The populations were 28 students from grade 8, class 2/1, of Watmaneephrisone
municipal school, Tak province, in the second semester, the academic year 2560 who were
selected by multi-stage sampling which were Cluster Random Sampling and Simple Random
Sampling, The instruments used in this research were 1) 6 lesson plans which were collaborative
learning management with jigsaw technique 2) the test with the content about “Swim” and 3)
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management with jigsaw
�),
technique. Statistics which were used in the research include: t-test dependent, the mean (X
the standard deviation and the percentage.
The result found that;
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test
showed that the achievement after using collaborative learning management with jigsaw
technique is higher than before with significant differences at the .05 level.
2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative
learning management with jigsaw technique and the criterions 70 % showed that the learning
achievement was higher than the criterions with the percentage of 80.23
3. The results of the study on the satisfaction of the grade 8 students toward the
cooperative learning with Jigsaw technique in English showed that the students satisfaction were
� = 3.52)
at a high level (X
The keyword: Jigsaw technique / collaborative learning management / English reading skill
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ความเปนมาและความสําคัญ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศที่เปน
สาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ชั้ น ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา ผู เ รี ย นจะมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ ภาษาต า งประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)
การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด จํานวน 28 คน
มีปญหาดานการอาน เนื่องจากนักเรียนอานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานไดนอย ไมสอดคลองกับแนวทางที่ผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง
ได
จากสภาพปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังที่ไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา การ
อานเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และที่
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น และ
พัฒนาทักษะการอานของนั กเรีย นให มีประสิทธิ ภาพในการอานสูงขึ้ น และรูคุ ณคาของการเรี ยนภาษาอั งกฤษ
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทั้งในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากการนํ า การจั ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ โดยใช เ ทคนิ ค จิ๊ ก ซอว มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู วิ ช า
ภาษาอังกฤษแลว ความรูสึกชื่นชอบที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
เชนกัน เนื่องจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันที่กระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในครั้งตอไปใหบรรลุผล
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สําเร็จดวยดี รวมทั้งการศึกษาในรายวิชาตางๆ ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดมณี
ไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด
1.2 กลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล
วัดมณีไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 28 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุม ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ประกอบดวย การสุม ตัวอยางแบบแบงกลุม ( Cluster Random
Sampling) และการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling)
2. เนื้อหาและระยะเวลา
2.1 เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Swim ประกอบดวยเนื้อหายอย 6 ตอนดังนี้ 1) you don’t understand 2)
Emily’s ambition 3) Emily’s rival 4) a lot of money 5) the big day 6) the winner
2.2 ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ตั้งแต วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของตัวชี้วัดและ
ความสอดคลองของกิจกรรมและเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC= 0.6
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
1 ฉบับ ซึ่งมีความยากงายระหวาง 0.46 – 0.79 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 – 0.86 และคาความเชื่อมั่น
0.95
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
(Jigsaw) วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC = 0.8
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการดังนี้
1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pretest)
กับกลุมตัวอยาง
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา
สอน 6 ชั่วโมง จํานวนแผนการจัดการเรียนรู 6 แผน
3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยได ดําเนินการดังนี้
1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล
1.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลัง
เรียน ดวยสถิติทดสอบที (t-test)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรบั
การจัดการเรียนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังนี้
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล
2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนกับ
เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน
�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 หาคาเฉลี่ย (X
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คะแนนเฉลีย่ คิดเปนรอยละ 80.23
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชา
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� = 3.52)
ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางภาษาที่สูงขึ้นอยางชัดเจน คือ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 11.61 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.07 คะแนน และสูงกวาเกณฑผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ตั้งไวคือ รอยละ 70 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการหาคุณภาพ
อยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เนื่องจากนักเรียนได
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความมั่นใจที่จะอาน
ภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพื่อนในกลุมก็จะชวยเหลือ การใชการ
เรียนแบบรวมมือนี้ทําใหนักเรียนที่เรียนออนมีความรูสึกอบอุนในการเรียนรู เนื่องจากเพื่อนสมาชิกจะคอยชวยเหลือ
ดวยความเต็มใจและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเพื่อน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ พรรณรัศมี เงาธรรมสาร (2533 : 35-36, อางถึงใน ดระลอง เกสร, 2545 : 19-20) ที่กลาวไววา
สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการ
เรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม และยังสอดคลองกับคํากลาวของ จันทรา ตันติพงศานุ
รักษ (2545 : 37) ที่กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมี
สวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุมอยางแทจริง ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปน
ทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจซึ่งกันและกันคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกใน
กลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุก
คนในกลุมดวย
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช
� = 3.52) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
เทคนิคจิ๊กซอว มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก (X
การจัดกิจกรรมมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมี
ความเหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศที่เปนกันเอง เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยาง
ดีมีความรูสึกชอบวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอารุณี บุญยืน (2547 : 27 - 51) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบจิกซอว เรื่อง ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยเทคนิคจิ๊ก
ซอว มีความสนใจในการเรียนอยูในระดับดี นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ทําให
นักเรียนรูจักใชทักษะกระบวนการรายบุคคลและรายกลุม มีทักษะทางสังคมมากขึ้น มีกระตือรือรนและปฏิบัติหนาที่
ในการทํางานรวมกันใหงานกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ Johnson, D.W.,& R
T . (1999) กลาวไววา เทคนิคจิ๊กซอวนั้น ผลงานของทุกคนเปนผลงานของกลุม ซึ่งเปนความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมในเวลาเดียวกัน โดยการจัดกลุมนักเรียนคละความสามารถ สมาชิกในกลุมจะไดรับมอบหมายงานให
ศึกษาคนควา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน จนสามารเขาใจและกลับไปอธิบายใหกลุมของตนฟง จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช
1.1 การจัดการเรียนรู ครูผสู อนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมั พันธระหวางผูส อนกับผูเรียน
รวมทั้งผูเรียนกับผูเ รียน
1.2 ผูส อนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผเู รียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคิดเห็น
รวมทั้งมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
1.3 แผนการจัดการเรียนรูทผี่ ูวจิ ัยสรางขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆหรือระดับชั้นอื่นตอไป
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่อาจมีผลตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางนักเรียนเรียนเกง ปานกลางและออน
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ไปดําเนินการวิจัย
ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป
1.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว ในกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
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ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD
ที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ Student Teams Achievement Division (STAD) มี
วัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน
2) เพื่ อเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนภาษาอั ง กฤษด า นทั กษะการอ า นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (�X) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และรอยละ
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑ รอยละ 70 พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (X� = 4.13)
คําสําคัญ : การเรียนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์/ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This research is an experimental research using Student Teams Achievement Division
(STAD) Design model. The purpose of the research were 1) to compare English learning
achievement in English reading skill before and after teaching with collaborative learning
management by using STAD technique. 2) to compare English learning achievement in English
reading skill after teaching with collaborative learning management by using STAD technique to
the criterions and 3) to study the satisfaction of Grade 7 students toward collaborative learning
management using STAD technique. The samples were grade 7 students, in the second semester,
the academic year 2560 who were selected by multi-stage sampling which were cluster random
sampling and simple random sampling, Sapphawitthayakhom School, Tak province. The
instruments used in this research were 1) 3 lesson plans which were collaborative learning
management by using STAD technique 2) the test with the content about “Comparison” and 3)
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management using STAD
technique. Statistics used in the research include: the mean (X�), the standard deviation and the
percentage.
The result found that;
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test
showed that the achievement after using collaborative learning management using STAD
technique is higher with significant differences at the .05 level.
2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative
learning management using STAD technique and the criterions 70 % showed that the learning
achievement was higher than the criterions with the percentage 77.80
3. The results of the study on the satisfaction of grade 7 students toward the
cooperative learning using STAD technique in English showed that the students satisfaction were
at a high level. (�X = 4.13)

Keywords: STAD technique / collaborative learning management / English reading skill / learning
achievement

ความเปนมาและความสําคัญ
สั ง คมโลกป จ จุ บั น การเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศที่เปน
สาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ชั้ น ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา ผู เ รี ย นจะมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ ภาษาต า งประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น
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รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได ปญหาหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูที่ตัวผูเรียน เพราะนักเรียนบางคนมี
พื้นฐานการอานนอย ไมมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน เนื่องจากเปนวิชาที่ตองใชความจําและทักษะมาก บางคนไม
ชอบวิชาภาษาอังกฤษเปนทุนเดิมอยูแลว ความรูของนักเรียน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสอน
นอกจากจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุม เพราะนักเรียนไม
เหมือนกัน นักเรียนที่เรียนเกงก็จะเรียนไดคลองแตนักเรียนที่เรียนออนก็จะทําไมทันเพื่อน ซึ่งอาจจะทําใหนักเรียน
ทอถอย (รวิพล อุนลอย, 2546)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน มีปญหาดานการอาน เนื่องจากนักเรียน
อานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดนอย ไมสอดคลองกับ
แนวทางที่ผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได
จากสภาพปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังที่ไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา การ
อานเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และที่
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น และ
พัฒนาทักษะการอานของนั กเรีย นให มีประสิทธิ ภาพในการอานสูงขึ้ น และรูคุ ณคาของการเรี ยนภาษาอั งกฤษ
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทั้งในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากการนําการจั ดการเรี ยนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใช ในการจั ดการเรี ยนรู วิชา
ภาษาอังกฤษแลว ความรูสึกชื่นชอบที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
เชนกัน เนื่องจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันที่กระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในครั้งตอไปใหบรรลุผล
สําเร็จดวยดี รวมทั้งการศึกษาในรายวิชาตางๆ ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ (รอยละ70)
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 358 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster
Sampling) และการสุมแบบงาย (Simple Random)
2. เนื้อหาและระยะเวลา
2.1 เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจากหนังสือ
Motivate Student’s book 2 ซึ่งเปนหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 เรื่อง Comparison ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่องดังนี้ 1)
Positive Degree 2) Comparative Degree 3) Superlative Degree โดยใชผลการเรียนเรื่อง
Comparison ในปการศึกษา 2559 ชวยในการเลือกเนื้อหาในการทําวิจัย
2.2 ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาในการ
สอน 6 ชั่วโมง ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน
ความถูกตองของตัวชี้วัดและความสอดคลองของกิจกรรมและเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC
เทากับ 0.6
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 1
ฉบับ ซึ่งมีมีความยากงายระหวาง 0.41 – 0.75 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.45 – 0.85 และคาความเชื่อมั่น
0.89
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC เทากับ 0.8
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการดังนี้
1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test)
กับกลุมตัวอยาง
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2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับกลุมตัวอยาง โดยใช
เวลาสอน 6 ชั่วโมง จํานวนแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน
3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน คณะผูวิจัยได ดําเนินการดังนี้
1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล
1.2 หาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษอังกฤษกอนและหลัง
เรียนดวยสถิติทดสอบที (t-test)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังนี้
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล
2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนกับ
เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน
3.2 หาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X = 4.13)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางภาษาที่สูงขึ้นอยางชัดเจน คือ
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คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 13.18 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.12 คะแนน และสูงกวาเกณฑที่โรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งไวคือ รอยละ 70 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการหา
คุณภาพอยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เนื่องจาก
นักเรียนไดพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความ
มั่นใจที่จะอานภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพื่อนในกลุมก็จะชวยเหลือ
การใชการเรียนแบบรวมมือนี้ทําใหนักเรียนที่เรียนออนมีความรูสกึ อบอุนในการเรียนรู เนื่องจากเพื่อนสมาชิกจะคอย
ชวยเหลือดวยความเต็มใจและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเพื่อน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของ 1) พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533, อางถึงใน ระลอง เกสร, 2545) ที่กลาวไววา สมาชิกกลุมใน
การเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของ
สมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม 2) จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) ที่กลาวถึงการเรียนรูแบบ
รวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จ
ของกลุมอยางแทจริง ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจ
ซึ่งกันและกันคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองเทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมดวย และยังสอดคลองกับผลวิจัย
ของ อามัดไญนี ดาโอะ (2553) เรื่อง ผลการเรียนแบบรวมมือตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการทดสอบหลังการ
สอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก (�X = 4.13) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การ
จัดกิจกรรมมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความ
เหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศที่เปนกันเอง เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยางดีมี
ความรูสึกชอบวิชา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รวิพล อุนลอย (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 2 ที่ไดรับการ
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสวนใหญมีทักษะในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายดีและมีความพอใจในผลงานของกลุมดี
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช
1.1 การจัดการเรียนรู ครูผสู อนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมั พันธระหวางผูส อนกับผูเรียน
รวมทั้งผูเรียนกับผูเ รียน
1.2 ผูส อนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผเู รียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคิดเห็น
รวมทั้งมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
1.3 แผนการจัดการเรียนรูที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆหรือระดับชั้นอื่นตอไป
1.4 ควรมีการจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสม โดยมีการทดสอบวัดความรูพื้นฐานนักเรียน แลวนํา
คะแนนที่ไดมาจัดเรียงแลวแยกผูเ รียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออนใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่อาจมีผลตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางเรียนเกง ปานกลางและออน
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไปดําเนินการวิจัย
ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป
2.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
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การพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก Active Learning
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
Developing English Communicative Competence by Using Active Learning
for Grade 5 Students
ธิดารัตน วิรานันท1 และ วรางคณา ภูศิริภิญโญ2
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกและ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง ปการศึกษา 2560 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แบบวัดความสามารถดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 2)
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 8 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 16 ชั่วโมง 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุก สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสถิติ t- test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75
2. ผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย
4.17
คําสําคัญ: การพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ /การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนแบบ
เชิงรุก/ กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
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Abstract
This research aimed 1) to design lesson plans for developing English communicative
competence by using active learning techniques for Grade 5 students according to the set criteria
of 75/75 2) to compare the sample group’s English communicative competence before and after
exposed to the lessons of active learning and 3) to study the sample group’s satisfaction towards
the lessons for developing English communicative competence by using active learning. The
sample group, which was selected by purposive sampling, consisted of 17 students who were
studying in Grade 5 at Banhingling School. The research instruments were 1) English
communicative competence pretest and posttest 2) eight lesson plans of active learning (16
periods) 3) a questionnaire used for surveying students’ level of satisfaction on the lessons for
developing English communicative skills by using active learning for Grade 5 students at
Banhingling School.
The t-test for dependent samples was used to analyze the data in order to assess the
students’ English communicative competence before and after using the lessons for developing
English communicative competence by using active learning. In addition, mean and standard
deviation were used to evaluate the students’ opinions towards the lessons.
The results of the study were:
1. The efficiency criteria of the lesson activities were 80.44/ 80.00 which were higher than
the set criteria of 75/75.
2. The posttest average score of English communicative competence of the students
after learning the lessons for developing English communicative competence by using the active
learning was higher than the pretest score at the 0.05 level of significance.
3. The students’ satisfaction level on the lessons designed for developing English
communicative competence by using the active learning was at good level (𝑥̅ = 4.17)
.
Keywords: developing English communicative competence/ English lesson planning by using the
active learning concepts/ active learning approach
ความเปนมาและความสําคัญ
ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่จําเปนมาก เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชใน
การติดตอสื่อสารในฐานะภาษากลางของโลก การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการเรียนรูภาษาเพิ่มเติมของผูที่
สนใจ ตลอดจนเพื่อใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจดานตางๆ และเพื่อเขาใจความแตกตางทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของแตละประเทศการเรียนรูภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อ สารกั บ คนตา งชาติไ ดอ ยา งมั่น ใจนอกจากนี้ ยัง เปน การแลกเปลี่ ยน เผยแพร ข นบธรรมเนีย มประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกไดอกี ดวย (กรมวิชาการ. 2544 : 289) อีกทั้งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหนักเรียนไทยไดเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตั้งแต
ระดับประถมศึกษาจนระดับมัธยมศึกษา และสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
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คาดหวัง วาผู เรีย นจะมีป ระสิ ทธิภ าพการใชภ าษาอังกฤษในการติด ตอ สื่อสาร การศึก ษา การประกอบอาชี พ
ตลอดจนสามารถรูวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
เพื่อใหการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนจึงควรมีลักษณะที่ผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู นอกจากนี้การจัดกระบวนการสอนยังควรสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงและควรประกอบไปดวยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา ซึ่งกิจกรรมควรฝก
ใหควบคูกับการเรียนรูที่ไปสูการเรียนที่พึ่งพาตัวเองได (Learner–Independence) และสามารถเรียนรูไ ดตลอดชีวติ
(กรมวิชาการ, 2544) อันนําไปสูการใชภาษาใหถูกตองคลองแคลวเหมาะสม และใชไดจริงมากที่สุด
และในปจจุบันปญหาของนักเรียนทีข่ าดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงขาดความมั่นใจ
ในตนเอง อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพสวนตัว ความกลัวจะพูดเพราะสําเนียงไมดี ขาดความรูเรื่องไวยากรณหรือการ
ใชคําในบริบท รวมถึงขาดคลังคําศัพทที่มากพอ การจะแกปญหานี้ได การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองให
นักเรียนมีสวนรวมผานกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ และผอนคลาย โดยกิจกรรมเหลานี้ตองเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกทักษะทางภาษา และเสริมสรางความมั่นใจ และรูวิธีการเรียนภาษาตางประเทศ ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผู
ศึกษาคนความีความสนใจในการนําเอาเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ซึ่งการเรียนรูแบบเชิงรุก เปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือกระทํา
มากกวาการฟงเพียงอยางเดียว โดยมีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไป
ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา โดยมีกระบวนการเรียนรูโดยการอาน การเขียนการโตตอบ และการวิเคราะหปญหา โดยให
ความสําคัญกับผูเรียน ใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
และผูเรียนดวยกันเอง เนนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและใชการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
สามารถสรางองคความรูขึ้นไดดวยตนเองและสามารถนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ไดบทบาทของผูสอนเปนเพียงผู
อํานวยความสะดวก และเปนผูวางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเทานั้น (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและกําลังฝกปฏิบัติวิชาชีพครูใน
โรงเรียนบานหินกลิ้ง จึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานหินกลิ้ง โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ซึ่งเปนวิธีการ
สอนอยางหนึ่งที่สามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจและใชประสบการณดานการตัดสินใจการแกปญหา นอกจากนีผ้ ูเรียน
ยังไดฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุม ตัวอยางที่มตี อการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สมมติฐานการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
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2. ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพิ่มขึ้นหลังการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแ ละนําไปใชในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 8 แผน โดยการเลือกเนื้อหาผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศโดยเนนการกําหนดขอบเขตเนื้อหาตาม
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยไดจํานวน 8 บทเรียนดังนี้
บทที่
หัวขอสําหรับแผนการจัดการเรียนรู
จํานวนชั่วโมง
1
At School
2
2
Fruits
2
3
Vegetables
2
4
Eating habit
2
5
My family
2
6
People and Occupations
2
7
My house
2
8
Places
2
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบเชิงรุก

- ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อําเภอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560
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กลุมตัวอยาง คือนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ป
การศึกษา 2560 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุก โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแนวภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งมีขั้นตอนการ
สอน 5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและผูเรียนเปนสําคัญมีสว นรวมในชั้น
เรียนผานกิจกรรมและการสะทอนการเรียนรู การทํากิจกรรมกลุมจนไดรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแผนภาพที่ 1
จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนือ้ หา จุดประสงคการจัดการเรียนรูแ ละกิจกรรมการจัดการเรียนรู และออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูตามขั้นสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 8 แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 2
ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
Steps of teaching

1. Lead-in

2. Presentation

3. Practice

4. Production

5. Wrap-up

Teaching activities based on active learning approach

Using songs/ vocabulary search/vocabulary game

Students analyze the language focus by
- watching a conversation/ song/ interactive drill

Communicative games or activities

Roleplaying/ mini-project/Interviewing

Making mind maps/ reflecting on what they learn/
feedback given by students

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบเชิงรุกซึ่งดัดแปลงและออกแบบมาจากขั้นการสอนแนวภาษาเพื่อการสื่อสารของ ลิตเติลวูด
(Littlewood,1983) และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกโดยแมคคินนีย (McKinney, 2008)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนจํานวน 20 ขอที่เปนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และ
คาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.82 คาความยากงายอยูร ะหวาง 0.2-0.7
และขอสอบแบบสัมภาษณการถามตอบในขอบเขตเกี่ยวหัวขอที่ไดผา นการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใชเกณฑการวัดแบบ Rubric คะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมคะแนนเต็มของขอสอบ
คิดเปน 40 คะแนน
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก เปนแบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท
(Likert scale) โดยไดดดั แปลงจากขอคําถามในแบบสอบถามของวรางคณา เคาอน (2559) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.86 จํานวนแบบวัดมีทั้งหมด 10 ขอ แบงออกเปน 3 ดานคือ 1. ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 2. ดาน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู 3. ดานพัฒนาการของนักเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้งโดยไดดําเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. วัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียนกับกลุมทดลองดวยแบบวัดความสามารถดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test) โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ที่
สรางขึ้น
2. อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ
3. ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก โดยดําเนินการสอนทั้งหมด 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาการสอน
ทั้งหมด 16 ชั่วโมง ในปการศึกษา 2560 ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 สอน
สัปดาหละ 2 วัน ในวันพฤหัสและวันศุกร วันละ 1 ชั่วโมง
4. หลังจากดําเนินการสอนครบ 16 ชั่วโมงแลว ใหกลุมทดลองทําการวัดความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
เรียนรูแบบเชิงรุก
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง
การวิเคราะหขอมูล
1. การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการหาคา E1/E2 โดยวิเคราะหคาคะแนนรอยละ
จากคะแนนรายบทและคะแนนวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
2. เปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยใชคา t (t-test for
dependent samples)
3. การประเมินระดับความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง
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ตารางที่ 1 คะแนนรายบทจํานวน 8 บทและคะแนนการวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
นักเรียนคนที่ คะแนนทดสอบ
รายบทรวม
(80)
1
65
2
62
3
63
นักเรียนคนที่ คะแนนทดสอบ
รายบทรวม (80)
4
58
5
69
6
65
7
65
8
63
9
66
10
62
11
66
12
61
13
69
14
69
15
68
16
62
17
61
รวม
1,094

รอยละ

คะแนนหลังเรียน
(40)

รอยละ

81.25
77.50
78.75
รอยละ

34
31
30
คะแนนหลังเรียน
(40)
29
37
38
39
31
36
26
32
29
24
37
36
27
28
544

85
77.5
75
รอยละ

72.5
86.25
81.25
81.25
78.75
82.50
77.50
82.50
76.25
86.25
86.25
85
77.50
76.25
80.44

72.5
92.5
95
97.5
77.50
90
65
80
72.50
60
92.50
90
67.50
70
80

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไวคือ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน
เรียน-หลังเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน โดยใช คะแนนเฉลี่ย (
x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาทางสถิติ (t-test for dependent samples)
S.D.

การทดสอบ
ก่อนเรียน

19.65

3.26

หลังเรียน

32.00

4.58

D

S..D.D

t

Sig.(1-tailed)

12.35

4.34

11.73 *

0.0000
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จากตารางที่ 2 พบวา การทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.65 คะแนน
และ 32 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก
ขอ
ประเด็นการประเมิน
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู
1 ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ
2 ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3 ชวยใหนักเรียนกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คาเฉลี่ยรวมรายดาน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
4 กิจกรรมการเรียนสงเสริมการสื่อสารโตตอบระหวางคูสนทนา
5 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกสนทนากับเพื่อนรวมชั้น
6 เนื้อหา และความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน ดาน
พัฒนาการของนักเรียน
คาเฉลี่ยรวมรายดาน
ดานพัฒนาทางการเรียน
7 นักเรียนเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษดีขึ้น
8 นักเรียนเลือกใชคําศัพทและสํานวนในการสื่อสารไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
9 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดคลองแคลวขึ้น
10 นักเรียนสามารถนําบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
คาเฉลี่ยรวมรายดาน
คาเฉลี่ยรวม

Mean

S.D.

แปลผล

4.53
4.06
4.24

0.51
0.66
0.56

มากที่สุด
มาก
มาก

4.28

0.58

มาก

4.35
4.00
4.35

0.70
0.50
0.61

มาก
มาก
มาก

4.23

0.60

มาก

4.00
4.12

0.35
0.70

มาก
มาก

4.06
4.00

0.43
0.79

มาก
มาก

4.04
4.17

0.57
0.40

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกโดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 อยูในระดับมาก และ
พบวาประเด็นทีม่ ีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกคือชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษโดย
มีคาเฉลีย่ อยูที่ 4.53 อยูใ นระดับมากที่สุด และพบวาประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทายมี 3
ประเด็นคือ 1) นักเรียนมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมการฝกสนทนากับเพื่อนรวมชั้น โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ
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4.00 อยูในระดับมาก 2) นักเรียนเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษดีขนึ้ โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 อยูในระดับ
มากและ 3) นักเรียนสามารถนําบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวันได โดยคะแนนเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.00 อยูในระดับมาก
เมื่อวิเคราะหขอมูลเปนรายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในดานการจัดบรรยากาศในการเรียนรูม าก
ที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือดานพัฒนาทางการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 ซึ่งอยูในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75
2. ผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อยูในระดับ 4.17 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1.แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว อาจเนื่ อ งมาจากรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละสนุ ก กั บ กิ จ กรรมที่
หลากหลาย และมีการสรุปความรูที่ไดเรียนเปนแบบแผนผังความคิดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อนๆ
ในชั้นเรียนทําใหเรียนรูไดดี ประกอบกับการคัดเลือกเนื้อหามีลักษณะหัวขอที่อยูในชีวิตประจําวันของเด็กทําใหเด็ก
สามารถทําคะแนนรายบท และคะแนนหลังเรียน (posttest) ไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรี เกษพิชัยณรงค
(2557) ซึ่งพบวา การเรียนเชิงรุกเปนการเรียนที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอนซึ่งสงผลใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
2. จากการวิเคราะหผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบเชิงรุก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคาคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 12.35 คะแนน ซึ่งเปนไปตามขอ
สมมุติฐานของการวิจัย อาจเนื่องมาจาก การที่ผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษที่เนนการสื่อสารมากวา
การทองจําคําศัพทหรือกฎไวยากรณ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารผานกิจกรรมเกม การ
รองเพลง หรือการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา เคาอน (2559) ที่กลาวไววาการจัด
สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ที่เนนบริบทและการนําไปใชจริงมากกวาการจดจํา โดยเฉพาะการใหผูเรียนใช
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารตามสถานการณ จ ริ ง จะช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจและสามารถประยุ ก ต ใ ช
ภาษาอังกฤษไดดีกวาการทองจํา และการที่ผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกมาสรางรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีการนํารูปแบบกิจกรรมที่เนนกระบวนการกลุม
การเรียนรูแบบใชเกม การเรียนรูแบบผังความคิด การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด ทําใหผูเรียน ทําใหผูเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียน ไดลงมือปฏิบัติ ไดฝกฝนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีความ
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กระตือรือรนในการเรียน การเพิ่มพูนประสบการณการประยุกตใชในสิ่งที่เรียนรู และทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรู จึงทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและองคความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของกิตติกร รักษาพล (2559) ที่พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมฝกความสามารถดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามกระบวนการเนนการเรียนรูเชิงรุกเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทําใหผูเรียนสามารถใช
กลวิธีฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดทั้งในและนอกหองเรียนและทําใหมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น
3. จากผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกพบวานักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย
เทากับ 4.17 ซึ่งอยูในระดับมากและเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ผลดังกลาวเกิดจากการนําแนวคิดและการใช
กิจกรรมของการเรียนรูแบบเชิงรุกในการจัดการเรียนรู มีกิจกรรมที่หลากหลาย เนนผูเรียนมีสวนรวมและสราง
บรรยากาศการจัดการเรียนรูที่ผอนคลายมีเสียงเพลง มีเกม มีการแสดงบทบาทสมมุติ และเนนใหผูเรียนวิเคราะหทํา
ความเขาใจในเรื่องที่เรียน สรุปความเขาใจดวยทําแผนผังความคิดเปนกลุม ซึ่งสอดคลองกับกองกาญจน วชิรพนัง
(2558) ที่พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรูมี
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการทํางานเปนกลุม ทําใหสนุกกับการเรียนและ
รูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกทําใหการเรียนนาสนใจกวาการนั่งฟงผูสอนบรรยายเพียงอยางเดียว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
เชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา เปนตน
2. ควรมีการศึกษาเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะการคิดที่เกิดจากการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก
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การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ และ 2) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการ
สอนไวยากรณ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจักการเรียนรูที่ใชเกม
การสอนไวยากรณ แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอใชเกมในการสอนไวยากรณ ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 15 ชั่วโมง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนความ
แตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการวิเคราะหคาที (t-test for dependent samples) ผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวา 1) ผลการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.35 (S.D. 2.91) หลังเรียนเทากับ 26.69 (S.D. 4.47)
การทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 2) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชเกม
ในการสอนในระดับมาก (xˉ=4.44)
คําสําคัญ: ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ / เกม
Abstract
This research aimed to develop students’ English grammar competence by using game and
to study students’ satisfaction levels of the sampling group. The sample group consisted of 48 grade
7 students from Lomsakwittayakom School.
Research instruments were lesson plans for developing students’ English grammar
competence by using game, pre-test and post-test papers, and the questionnaire on
students’satisfaction towards the teaching process. The statistics used for the data analysis is mean,
standard deviation, and t-test for dependent samples.
The findings were as follows:
1. The students’ English grammar competence of the sample group after participating in
lessons integrated developing English grammar competence by using game were significantly higher
than the previous time before the students participated the lessons.
2. The students had positive opinion on the lessons and showed the level of good
satisfaction.
Keywords: English grammar competence / game
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ความเปนมาและความสําคัญ
ป จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในชี วิ ต ของเรา เพราะภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วข อ งกั บ ทุ ก คนทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพที่มนุษยใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ผลของความรูทางดานภาษาอังกฤษ
ชวยใหมนุษยไดนําไปพัฒนาทางดานความรู และทักษะชีวิต ซึ่งทําใหมีโลกทัศนกวางไกล เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล ใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต (อดุลย วิริยะ
เวชกุล, 2540 หนา 45) ในวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปน knowledge-based society การเรียนรูตลอดชีวิตและ
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในประเทศไทยไวในพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545) ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาวา “ใหเปนการศึกษา ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ 2545) โดยส ง เสริ ม ให จั ดการเรี ย นรู หลายรูป แบบรวมทั้ ง จั ด ใหมี แ หล ง การเรี ย นรูต ลอดชี วิ ต
ทุกรูปแบบ ตอมาในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 (สํานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา,
2552) ไดกําหนดนโยบายขอหนึ่งวา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต และหนึ่ง
ในสามวัตถุประสงคหลักของแผนฉบับนี้ไดกําหนดไววา “สรางสังคมไทยใหเปน สังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการ
เรีย นรู” ดัง นั้น ทุกคนจึง จําเปนต องไดรับ การพัฒนาให รูภาษาอั งกฤษ เพื่อที่ จะมี ความรูค วามเขา ใจในเรื่ องต างๆ
ใหมีความรอบรู ทันสมัย และสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม
พระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 1
บททั่วไป ความมุงหมาย และหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษา “ตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และหมวด 1 มาตราที่ 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพและมาตราที่ 24(1) จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรม
ให สอดคล อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล (2) ฝ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา และ
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง
สรรเสริญ สุวรรณประเทศ (2543 : บทนํา) ไดกลาววา ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑที่ตองอาศัยการจดจํา
เพื่อนําไปใชกับการพูด หากไมมีกฎเกณฑ หรือไวยากรณ การสื่อสารก็ยอมไมบรรลุผล เพราะตางฝายตางก็ไมสามารถ
เข า ใจสารที่ อี ก ฝ า ยต อ งการสื่ อ ได อ ย า งถ อ งแท ดั ง ที่ ดิ เ รกชั ย มหั ธ นะสน (2517 : 2-3) กล า วถึ ง ความเกี่ ย วข อ ง
ของภาษาและไวยากรณวา ไวยากรณเปรียบเสมือนเปนเครื่องกําหนดระหวางบุคคลชาติหนึ่ง ภาษาหนึ่ง ในการใชภาษา
ใหเปนแบบอยางเดียวกัน ไวยากรณมีความจําเปนในการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารของแตละภาษายอมอยูใน
ลักษณะของรูปประโยคหรือถอยคําที่ยังคงอยูภายใตระบบกฎเกณฑทางภาษา การเรียนรูไวยากรณจึงมีความสําคัญ
เพื่อใหการสื่อความหมายทางไวยากรณคลองแคลวและถูกตอง วิจินตน ภาณุพงศ (2534 : 5) กลาวถึงเรื่องการใชภาษา
วาหากมีความรูทางดานภาษาไมเพียงพอ อาจใชภาษาไมไดผลดี การใชภาษาที่ดีควรมี การฝกฝนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ดังเชน ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต (2543 : บทนํา) ไดกลาววาทุกภาษามีกฎเกณฑ แตไมมีภาษาใดที่ไมมี
หลักเกณฑหรือไวยากรณ ซึ่งการใชภาษาใหเกิดความหมายทั้งการใชคํามารวมกันเปนกลุมคํา เปนวลี เปนประโยค
ที่เปลงออกมา เปนภาษาพูด ตอ งใหถูกระบบของภาษาหรือไวยากรณ เพื่อใหเกิ ดความหมายที่เ กี่ยวของกัน ทั้ง นี้
ควรคํานึงถึงความเหมาะสม ของภาษาและสถานการณ
อาจกล า วได ว า ไวยากรณ คือ รากฐานของภาษา การเรี ย นภาษาจะบรรลุ ผ ลสํา เร็จ หรื อ ไม ขึ้น อยู กับ การ
มีรากฐานที่มั่นคง บุคคลที่เขาใจกฎเกณฑไวยากรณมักเปนผูที่มีพื้นฐานทางภาษา และสามารถใชภาษาอยางถูกตอง
เหมาะสม ปจจุบันไวยากรณมีความสําคัญและควรใชให ถูกตอง ดังที่อบรม สินภิบาล (2542 : บทนํา) กลาววาในการ
สมัครงานตางๆ ตองการผูที่รูภาษาอังกฤษดี และในการเขียน จําเปนตองเขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
เพราะการเขี ยนมี หลายประเภทเชน บทรอ ยแก ว บทรอ ยกรอง หรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น หากเพิ่ม ลี ลา ความ
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หลากหลายในการเขียนบทความหรือถอยคํายอมเกิดผลใหคนอื่นชื่นชม ซึ่งการรูวิธีใชภาษาอังกฤษมีสวนชวยไดมาก
นอกจากนี้ นววรรณ พันธุเมธา (2527 : 245) กลาววาไวยากรณชวยใหผูสงสารหรือผูพูดไดใชถอยคําที่เหมาะสมกับ
เจตนาของผูสงสารเหมาะกับความรูของผูรับ สารหรือผูฟง
ความสําคัญและปญหาของไวยากรณภาษาอังกฤษดังที่กลาวมาขางตน ทําใหมีผูศึกษาปญหาตางๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษไว เชน ประนอม สุรัสวดี (2539 : 32) ไดใหความคิดเห็นวาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษนั้น ครูผูสอนนาจะทําใหการเรียนการสอนสนุกสนาน เพราะภาษาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง
กิจกรรมทางภาษาจึงควรเปนกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเปนเรื่องราวของการมีสวน รวมและสมมุติสถานการณ ครูจึงควรใช
กิจกรรมเพื่อชักจูงใหเด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานไปพรอมๆ กับการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการนําภาษาไปใชอยางไดผล
นั่นคือ การใชกิจกรรมเกม นักเรียนทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น เปนการชวยเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี
สอดคลองกับ สันติ แสงสุข (2541 : 1) และครูควรจัดการเรียนการสอนใหอยูในรูปของเกมเพราะจะทําใหการเรียนสนุก
ยิ่งขึ้น
จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการใชเกมในการจัด
การเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ทั้งนี้
เพื่อเปนแนวทางในการใชเกม เพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ และผูที่มีความสนใจ
อีกทั้งเปนแนวทางในการนําเกมมาใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่นๆ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน
1. การสอนไวยากรณโดยใชเกม
ตัวแปรตาม
1. ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ความพึงพอใจที่มีตอการสอนไวยากรณโดยใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชเกม
2. แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1
4. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลวิจัย
ผูวิจัยใชเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ในระหวาง 30 ตุลาคม 2560 - 28
กุมภาพันธ 2561
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การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ กอนเรียน
2. สอนโดยใชวิธีการสอนโดยใชเกม จํานวน 15 ชั่วโมง
3. ทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ หลังเรียน
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชเกมในการสอนไวยากรณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- มีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.83 ถือวาใชได
2. แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- มีการหาคุณ ภาพของแบบทดสอบโดยการหาค าความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทา น
ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.72 ถือวาใชได
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
- วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
- มีการหาคุณภาพของแบบประเมิน โดยการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ซึ่งแบบประเมินมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.86 ถือวาใชได จากนั้นแจกแบบประเมินใหแกกลุมตัวอยางและนํา
ผลมาวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เปรียบเทียบคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังเรียน โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( x )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาทางสถิติ (t-test for dependent samples)

ผลการทดสอบการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จํานวน 48 คน ไดผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ t-test dependent
ดังนี้ การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.35 และการทดสอบหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนรู มีคาเทากับ 26.69 จึงกลาวไดวาการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกมสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษหลังการใชเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการพัฒนาขึ้น
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ สําหรับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
ขอความ
1. การสอนโดยใชเกม มีประโยชนตอการ
พัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ
2. การใชเกมในการสอนชวยจดจําหลักการใช
ไวยากรณได
3. การใชเกมในการสอนชวยใหมคี วามเขาใจใน
การใชไวยากรณเพิ่มมากขึ้น
4. เกมในแตละกิจกรรมมีความทันสมัย และ
ใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน
5. เกมมีความนาสนใจ หลากหลาย ทันสมัย
6. จํานวนเกมเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการ
จัดการเรียนรู
7. เกมที่ใชสามารถชวยกระตุนใหผูเรียน
อยากเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
8. ขั้นการทบทวนโดยใชเกมมีประโยชนตอ
ผูเรียนในการสรุปและเชื่อมโยงขอมูลที่ได
จากการเรียนเขากับการนําไปใชและความสนใจ
ของตน
9. เกมชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกลา
แสดงออก
10. การพัฒนาทักษะไวยากรณโดยใชเกม
ชวยใหขาพเจาสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น
คาเฉลี่ย

ˉx

S.D.

เห็นดวยในระดับ

4.69

0.51

มากที่สุด

4.19

0.94

มาก

4.69

0.51

มากที่สุด

4.77
4.13

0.56
0.76

มากที่สุด
มาก

4.52

0.65

มากที่สุด

4.17

0.69

มาก

4.08

0.87

มาก

4.13

0.73

มาก

4.50

0.83
0.29

มากที่สุด
มาก

4.44

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 อยูในระดับมาก (xˉ=4.44, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอ 4 เกมในแตละ
กิจกรรมมีความทันสมัย และใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน (xˉ=4.77, S.D.=0.56) รองลงมาคือขอ 1 การสอนโดยใชเกม
มีประโยชนตอการพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ กับขอ 3 การใชเกมชวยใหมีความเขาใจในใชไวยากรณเพิ่มมากขึ้น
(xˉ=4.69, S.D.=0.51) และขอ 6 จํานวนเกมเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู (xˉ=4.52, SD.=0.65)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําให
ทราบวาการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม มีคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชน กอนการทําวิจัยการพัฒนาความรูดานไวยากรณ
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ภาษาอังกฤษโดยการใชเกม ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งผลของการเก็บรวมรวมขอมูลนี้มีประโยชนในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนอยางมาก เพราะทําใหทราบถึงความแตกตางและ
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดจุดประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน อีกทั้งกิจกรรมที่ดําเนินในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการทํา
กิจกรรมที่ทําใหการเรียนการสอนสนุกสนาน เพราะภาษาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง กิจกรรมทางภาษาจึงควรเปน
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวเปนเรื่องราวของการมีสวนรวมและสมมุติสถานการณ ครูจึงควรใชกิจกรรมเพื่อชักจูงใหเด็ก
นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปพรอมๆ กับการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการนําภาษาไปใชอยางไดผล นักเรียนทุกคนที่มีสวนรวม
ในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเปนการชวยเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สันติ แสงสุข (2541 : 1) กลาววา
นักเรียนที่เขารวมในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ
เรียนไวยากรณภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากไดนําการทักษะการเรียนรูความรูดานไวยากรณมาปรับใชในกิจกรรมเกม
ซึ่งทําใหผูเรีย นไดเกิ ดการนํ าความรูดานไวยากรณมาใชจริง อีกทั้ง เกิดแรงจูงใจในทางบวกจากการทํากิจกรรมใน
บรรยากาศที่ไมกดดันนอกเหนือจากการเรียนแบบบรรยาย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองตามมา อีกทั้งยังไดรับการ
พัฒนาในทางบวกทั้งทางดานกายภาพและดานความคิดที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของตนเองตอผูอื่น และในสวนของ
ประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะไวยากรณมีคาเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.35 และหลังเรียนเทากับ 26.69
ซึ่งคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนมากกวา
คาเฉลี่ยทดสอบกอนเรียน ซึ่งสามารถอธิบายไดวาในการพัฒนาทักษะไวยากรณภาอังกฤษโดยใชเกม กลุมตัวอยาง
อาจจะมีเวลานอยในการทําแบบทดสอบ หรือการจัดการเรียนรูไมไดมีการทบทวนใหใชจริง ทําใหแยกแยะไวยากรณ
ในแตละเรื่องไดคอนขางยาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนโดยผานกระบวนการการใชเกมแลว การใชเกม
จะเนนใหกลุมตัวอยางทดลองใชไวยากรณตางๆ จริง ซึ่งจะทําเขาใจและแยกแยะไวยากรณไดดีขึ้นจากประสบการณ
ในการใชจริง
2. จากการประเมิ นความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต อ การใช เกมในการสอนไวยากรณ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมในการสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกม
ที่นํามาใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ และทุกคน
จะตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรม จึงทําใหทุกคนรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู อีกทั้งรูปแบบ
ของเกมเป นเกมที่เ น น ในการนํ า ไวยากรณ ม าใช ใ นสถานการณ ตา งๆ ในชี วิต จริ ง จึ ง ทํา ให ผูเ รี ย นรู สึ ก สนใจ ทํ า ให
บรรยากาศในการเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน และผูเรียนสามารถนําไวยากรณไปใชในชีวิตได
ขอเสนอแนะ
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชกิจกรรมและสื่ออื่นๆ ในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
Development of Spelling Exercise
from Thai Proper Noun to English for Grade 7 Students of
Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng Phet
ประไพภรณ สุขอวม1 ธารณา สุวรรณเจริญ2 และ อรสา อิ่มใจ3
Praphaiphorn Sukauam1 Tarana Suwancharoen 2 and Orasa Imjai3
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ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ และ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ประกอบดวย
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชคือ แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ และแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังนี้ เฉลี่ย(X) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คารอยละของคะแนนเต็ม และคา t-test
ผลวิจัยพบวา
1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสม
มาก (X = 4.41)
2. ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากที่สุด (X = 4.85)
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop spelling exercise from Thai proper
noun to English for grade 7 students 2) to compare pre-test and post-test score and 3) to study
the satisfactory of learning management by using the spelling exercise from Thai proper noun to
English. The sample consisted of 30 students of grade 7 class 4 from using random sampling
methods including Cluster Random Sampling and Simple Random Sampling. The instruments
applied in data collecting were lesson plans, exercises and satisfaction survey form. The statistics
used in the study were percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings were as
following:
1. The overall of Spelling exercise from Thai proper noun to English for grade 7 students
at level of high satisfaction ( X = 4.41 )
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2. Learning Achievement in Spelling exercise from Thai proper noun to English after using
Spelling exercise Thai proper noun to English, Spelling exercise Thai proper noun to English is
significantly different at 0.05 level.
3. Students are satisfied with spelling exercise from Thai proper noun to English at the
highest level. (X = 4.85)
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลของโลกที่ทุกคนใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะตั้งแตในอดีต จนถึง
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญและความจําเปนที่ตองใชโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารไมวาจะเปนดานการเขียน
หรือการพูด อีกทั้งยังเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังแทรกอยูตามสื่อตางๆที่พบเห็นได
ทั่วไป ซึ่งทุกคนตองเรียนรูและสัมผัสอยูทุกวัน ฉะนั้นการเรียนภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนตองเรียนรูถามี
โอกาส
สําหรับภาษาอังกฤษนั้น การสะกดคําจัดวาเปนหนึ่งในรายละเอียดที่มีบทบาทในชีวิตประจําวัน การสะกด
คําผิดจะลดประสิทธิภาพของการเขียนลง ปจจุบันมีแนวโนมที่จะพิจารณากําหนดหรือตัดสินระดับคุณภาพของ
การศึกษาของบุคคลจากอัตราความถูกตองในการสะกดคําของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เออรเนส
ฮอรน (Horn 1954) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการสะกดคําไววา การเขียนสะกดคําผิดนั้นจะทําใหผูที่มารวมงาน
ขียนชิ้นนั้นๆ มองเห็นคุณคาของหรือความสามารถของผูเขียนต่ําลง (นิตยา ฤทธิโยธี 2540 ) การสอนสะกดคํานั้นมี
จุดมุงหมายที่จะฝกใหนักเรียนเขียนไดถูกตอง และสรางเสริมความสามารถ รวมทั้งทักษะในการเขียนใหถูกตอง
รวดเร็ว ตลอดจนรูจักใชคําตางๆในงานเขียนของตนไดอยางกวางขวางอีกดวย จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้ หลาย ๆ ที่
จะใหความสําคัญกับการใชภาษาอังกฤษในการลงประกาศรับสมัครตางๆเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนคุณสมบัติขอหนึ่ง
ที่นักเรียนตองมี เพื่อใชในการกรอกขอมูลตางๆ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมา ผูวิจัยพบวา เมื่อใหนักเรียนกรอกขอมูลพื้นฐานที่เปน
คําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาอังกฤษ เชนชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดของตนแงไมได จากการสังเกตและ
สอบถามนักเรียนทําใหทราบวาเปนเพราะนักเรียนยังไมสามารถเทียบอักษรระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได
และบางคนมีพื้นฐานความรูเดิมไมดีเทาที่ควร ทําใหไมสามารถเทียบสระ-พยัญชนะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษด
อยางถูกตอง บางคนไมสามารถเขียนได ถึงแมวาผูสอนจะเขียนใหดูแลวก็ตาม
จากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันขางตน จะทําใหเห็นวาการที่จะจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีตัว
ชวยหรือสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายเพื่อชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางรวดเร็ว โดย
ผูสอนเปนผูปรับเลือก และใชสื่อตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับสื่อนั้นมีมากมายหลายประเภท แบบฝกทักษะถือเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนได
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่ อ พั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดคํ า เฉพาะภาษาไทยเป น ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ
3) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใชแบบฝ กทักษะการเขีย นสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเป น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร รวมทั้งหมด
จํานวน 117 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ประกอบดวย
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เนื้อหา
การสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังฤษโดยการเทียบอักษรและสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใน
เรื่องของการสะกดชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
สระภาษาไทย
สระภาษาอังกฤษ
อะ อั อา
a
อํา อาม
am
อิ อี
i
อึ อื อุ อู
u
เอะ เอ็ เอ
e
แอะ แอ
ae
โอะ โอ เอาะ ออ
o
เออะ เออ
oe
ใอ ไอ อัย ไอย อาย
ai
เอียะ เอีย
ia
เอือะ เอือ อัวะ อัว
ua
เอา อาว
ao
อุย อูย
ui
โอย ออย
oi
เอย
oei
เอือย อวย
uai
อิว
iu
เอว
eo
แอว
aeo
เอียว
ieo
ฤ(รึ) ฤา(รือ)
Ru
ฤ(ริ)
Ri
ฤ(เรอ)
Roe
ฦ ฦา
Lu
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พยัญชนะไทย
ก
ขคฆ
ง
จฉชฌ
ญ
ด ฎ ฑ(บางคํา)
ตฏ
ถฐทฑธฒ
นณ
บ
ป
ผพภ
ฝฟ
ม
ย
ร
ลฬ
ว
ซ ทร ศ ษ ส
หฮ

ตัวตน(Initial)
K
Kh
Ng
Ch
Y
D
T
Th
N
B
P
Ph
F
M
Y
R
L
W
S
H

พยัญชนะอังกฤษ

ตัวสะกด(Final)
k
k
ng
t
n
t
t
t
n
p
p
p
p
m
n
n
t
-

เวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจ
ในการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบฝกทักษะเพื่อการพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3
คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00
2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบกรสอนโดยใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนการสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษกอนเรียนและ
หลังเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เปนแบบทดสอบแบบตอบ
สั้น (Short answer) และใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00
4. แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพแบบสํารวจ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความเหมาะสมของ ข อ คํ า ถามกั บ
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แผนผังการสรางแบบสํารวจ แลวนําผลการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ดัชนี ความสอด
คลองของขอคําถามมีคาระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองดังนี้
1. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 4 แผน เปนระยะเวลา 4 คาบ ไดทําการ
ทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
3. ภายหลังการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษเสร็จสิ้น ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบตอบสั้น (Short answer) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบ
กอนเรียนแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
4. สํารวจความพึงพอใจหลังจากเรียนรูโดยการใชชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะหขอมูล
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะ โดยหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การทดสอบหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบคา
ที (t-test) แบบ Dependent เปรียบเทียบคะแนนของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะโดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปน
แบบตรวจสอบรายการ ดวยการแจงนับความถี่ และหาคารอยละ สวนขอมูลความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกทักษะ ซึ่ง
เป น คํ า ถามแบบมาตรประมาณค า 5 ระดั บ วิ เ คราะห ด ว ยค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสํ า หรั บ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับชุดฝกทักษะซึ่งเปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา
การแปลความหมายคะแนนที่ไดจากคําตอบแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.45 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1) แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 แสดงวาแบบ
ฝกทักษะความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก
2) ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
การใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.85
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อภิปรายผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก เพราะผูวิจัยไดคํานึงถึงหลักในการสรางซึ่ง Seel & Glasgow
(1990) ไดเสนอแนะไววา ในการจัดสถานการณทางการเรียนการสอนนั้นสามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาจาก
หลักสูตร โดยกําหนดจากหนวยการเรียนยอย ๆ ไปสูหนวยการเรียนใหญ แตอยางไรก็ตามในการออกแบบการสอน
หรือการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ เนื้อหาที่คัดเลือกมาสรางแบบฝกตองอิงจุดประสงค
รายวิชา กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลการวิจัยที่มีผูทําไวแลว การวัดตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู และ
รูจักนําเทคโนโลยีมาใชประกอบเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพและคุมคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยงค พรหม
วงศ ( 2556 :19) ที่ไดเสนอแนวการสรางแบบฝกดังนี้ 1) ควรมีคําชี้แจงการใชแบบฝก 2) ตารางปฏิบัติกิจกรรมของ
นัก เรี ย น 3) แผนการจั ด การเรี ย นรู ประกอบด ว ย จุ ดประสงค กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการสอน และ
ประเมินผล 4) เฉลย 5) แบบฝกที่มีรูปภาพประกอบสวยงาม และนอกจากนี้ Bock (1993) ไดเสนอหลักในการสราง
แบบฝกดังนี้ 1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาจะเขียน แบบฝกเกี่ยวกับเรื่องอะไร มี
จุดประสงคอยางไร 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก 3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เนื้อหาใหสอดคลองกัน 4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน
และเรี ยงกิจ กรรมหรื องานที่ นัก เรี ย นต องปฏิบั ติจ ากง ายไปหายาก 5. กํา หนดอุป กรณ ที่จ ะใช ในแต ล ะตอนให
เหมาะสมกับแบบฝก6. กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 7. ควรประเมินผลกอนและหลัง ซึ่ง
จากที่กลาวมาทั้งหมดหลักการสรางแบบฝกนั้นตองคํานึงถึง หลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู จึงคัดเลือกเนื้อหาให
สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค เพื่อนําไปสรางแบบฝก ซึ่งจะตองมีรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถสราง
ความเขาใจใหกับผูเรียนและที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือภาระงานและกิจกรรมที่เลือกใชในแบบฝกตองสอดคลองกับ
รูปแบบการสอน ทําใหแบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก
2. คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชชุดฝกทักษะ กลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เปนไปตามผลงานวิจัยของ ทัศนีย เทศตอม (2552) จัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคําพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขี ยนสะกดคําไดออก
ออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ดําเนินการทดลองโดยให
กลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียน แลวจึงใหเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เมื่อเรียนจบแลวใหนักเรียนทําแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวจึงนําผลไปวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล พบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับวิจัย
ของสุพรรณษา ทิพยเที่ยงแท (2557) ในหัวขอ การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
ใชขอมูลทองถิ่นชะอํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะที่มีรูปภาพ
ประกอบสวยงาม มีรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหานาสนใจ โดยใชขอมูลทองถิ่นที่ ใกลตัวมาสรางเปนแบบฝก
นักเรียน และนําไปใชกับนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษไดดีกวาเดิม ตอบคําถามได
ถูกตอง นักเรียนที่อยูในระดับปานกลางและออนอาจจะใชเวลาในการทําแบบฝกชากวา แตก็เขาใจเรื่องที่เรียน
ไดมากขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชแบบฝกทักษะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.85 แสดงวานักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ตอแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นเมื่อจําแนกความพึงพอใจของนักเรียนออกเปน
รายดาน พบวา ดานเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.83 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และดาน
รูปแบบการนําเสนอมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.86 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จึงกลาวไดวา
นักเรียนรูสึกในทางบวก มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางมาก ซึ่งสังเกตได
จาการใหความรวมมือในการตอบคําถาม การเขารวมกิจกรรมตางในชั้นเรียน
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ขอเสนอแนะ
การสรางชุดการเรียนรูควรมีความรวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หลักสูตรการสอน หรือการ
ผลิตสื่อ เพื่อสรางชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการสรางชุดการเรียนรู ผูสอนจะตองมี
การศึกษาคนควาทั้งในดานความรูและในดานการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด
และยังเปนการดึงความสนใจของผูเรียนในการศึกษาชุดการเรียนรูนั้นๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในดานอื่นๆ
2. ควรมีคิดคนนวัตกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อที่จะชวยพัฒนานักเรียนในการสะกดคําเฉพาะภาษไทยเปน
ภาษาอังกฤษใหนาสนใจและไดผลดีมากขึ้น
3. ควรคิดคนนวัตกรรมหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนใหกับนักเรียนทั้งกลุมออน และกลุมเกง
4. ควรนําบทเพลงคาราโอเกะมารวมฝกสรางบรรยากาศในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Developing Reading Comprehension Ability
by Using English Newspapers for Grade 7 Students
รุจิดา ทะนุ1 และ ศิวภรณ ใสโต2
Rujida Thanu1 and Siwaporn Saito2
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ
การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อ
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษและและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกอนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางระหวาง
กอนและหลังเรียนดวยการวิเคราะหคาที (t-test for dependent samples)
ผลการศึกษาพบวา
1. นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.11
คําสําคัญ: ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ/ สือ่ หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ/ การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
Abstract
The research on developing reading comprehension ability by using English newspapers
aimed to develop students’ reading comprehension ability by using English newspapers and to study
students’ satisfaction levels of the sample group. The sample group, which was selected by
purposive sampling, consisted of 25 Grade 7 students from Bantahkham School
(Tahkhamwittayakarn).
Research instruments were lesson plans for developing reading comprehension ability by
using English newspaper, pre-test and post-test, and the questionnaire on students’ satisfaction
towards the teaching process. The statistics used for the data analysis is mean, standard deviation,
and t-test for dependent samples.
The findings were as follows:
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1. The reading comprehension ability of the sample group after participating in lessons for
developing reading comprehension ability by using English newspapers were significantly higher than
the previous time before the students participated the lessons at the level of .05.
2. The students had positive opinion on the learning and showed the level of good
satisfaction (𝑥̅ = 4.11)
Keywords: reading comprehension ability / English newspaper/ lesson planning for developing
reading comprehension ability
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารในยุคปจจุบัน และเปนเครื่องมือในการคนควาความรู ติดตาม
ข า วสารต า งๆ ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได กํ า หนดให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษตั้ ง แต ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 19) เมื่อพิจารณาถึงทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู สืบคนขอมูลขาวสาร ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ดวยการอาน
จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิตอล (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2549) ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจะสามารถเขาถึง
วิทยาการไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว แตจะเห็นไดวาบทเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสวนใหญมีเนื้อหามาจาก
บริบทของตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนดวยเนื้อหาภาษาอังกฤษเหลานี้ ทําใหยากตอการทําความเขาใจ จึง
จําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองมีทักษะทางดานการอานซึ่งเปนทักษะหนึ่งของการแสวงหาความรู
การจัดการเรียนการสอนดานการอานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไทย ครูผูสอนที่ใชวิธีการใหนักเรียนออกเสียง
แปลประโยคในเรื่องที่อาน รวมทั้งเนนการสอนโครงสราง หรืออธิบายศัพทมากกวาที่จะพัฒนาการอานใหมีประสิทธิภาพ
เปนการสอนที่มิไดเนนกระบวนการอานใหตอเนื่อง จึงมีผลใหนักเรียนไทยขาดทักษะในการอาน (เตือนใจ ตันงามตรง,
2534 อางใน สุ ภัทรา อัก ษรานุ เคราะห, 2542 : 7-8) ในการศึก ษาของเนาวรัตน นุมอุ รา (2544 : 2-3) พบว า
ความสามารถในการอานของนักเรียนอยูในระดับต่ําทั้งความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน
ไมสามารถเรียงลําดับเหตุการณ คาดการณลวงหนา และจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
การเลือกสื่อสําหรับการสอนอานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ เนื่องจาก
ผูเรียนจะตองมีความรูเดิมในเรื่องที่อาน และมีคลังคําศัพทเพียงพอในการทําความเขาใจกับเนื้อเรื่อง จากลักษณะ
ดังกลาวของสื่อการสอนอานจะเห็นไดวาการนําสื่อหนังสือพิมพมาใชในการสอนอานจะชวยใหผูเรียนสามารถใชความรู
เดิ ม จากการอ า นข า วในหนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ ทางเว็ บ ไซต ม าเชื่ อ มโยงทํ า ความเข า ใจกั บ บทอ า นได ดี ขึ้ น ซึ่ ง แบดดอค
(Baddock 1983) ไดกลาวถึงประโยชนของหนังสือพิมพในแงเครื่องมือของการสอนวา หนังสือพิมพเปนแหลงความรู
ตางๆ เปนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของเจาของภาษา จึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร อีกทั้งเปนเอกสารที่สอดแทรกไวซึ่งวัฒนธรรมอันเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูเรียนรูสึกวา การเรียน
ภาษาตางประเทศแฝงไวซึ่งเปนความจริง และนําไปใชประโยชนไดจริง Via (1980 : 21) กลาวไววาการใชหนังสือพิมพ
ในการเรียนการสอนนอกจากจะแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้สื่อการ
เรี ย นประเภทหนั ง สื อ พิ ม พ ยั ง ช ว ยสร า งบรรยากาศแปลกใหม ใ นชั้ น เรี ย น ให ค วามสนุ ก สนานแก ผู เ รี ย นอั น เป น
องคประกอบสําคัญที่สงผลดีตอการเรียนรู (Sanges 1983 : 38) อยางไรก็ตาม การนําหนังสือพิมพมาใชในการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียนทั้ง
ทางดานเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรม
ดวยเหตุนี้การคัดเลือกหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับแนวการสอนเพื่อการสื่อสารและ
เหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาของไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และจากการสํารวจและศึกษาหนังสือพิมพบางกอก
โพสต สติวเดนทวีคลี่ นิตยสารเนชั่นจูเนียร นับวามีคุณสมบัติเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หนังสือพิมพ
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ดังกลาวมีกลุมเปาหมายอยูที่ผอู านเปนเยาวชนมีจุดมุง หมายเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นขาวสารตางๆที่ตีพิมพใน
หนังสือพิมพดังกลาวไดผานกระบวนการบรรณาธิกรกอนที่จะออกตีพิมพ กลาวคือ จะตองคัดเลือก ประเมินคุณคา ตรวจ
แกปรุงแตงใหมีความถูกตองเหมาะสมมากที่สุด ไมขัดตอระเบียบวินัยของสังคม ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูอาน มี
ประโยชนสงเสริมสรางสรรคความคิดและทัศนคติที่ดีตอผูอาน ชวยจรรโลงและสรางสรรคสังคม แลวจึงนําขาวสารออก
ตีพิมพ (จักรพงษ พงษเวชรักษ 2532 : 3) จึงนับไดวาการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษชวยใหผูอานไดฝกทั้งทักษะการ
คิด ใหทั้งความรู และฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจได ทั้งนี้การเลือกเนื้อหาจะตองมีความเหมาะสมกับระดับผูอาน
ตรงกับความสนใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูและสนุกสนานไปกับเนื้อหาสาระที่ไดอาน (Biggs, 2000)
จึงสรุปไดวาการเลือกเนื้อหาบทอานภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพมาพัฒนาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
จะสามารถชวยแกปญหาดานทักษะการอานของนักเรียนไดเปนอยางดี ผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาฝกสอนที่โรงเรียนได
เล็งเห็นปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) ซึ่งเปนระดับชั้นที่ผูวิจัย
รับผิดชอบสอน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
สื่อการอานหนังสือพิมพ เพื่อนําผลมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) มีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพหลังเรียนอยูในระดับที่สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิ จั ย นี้ เ น น การพั ฒ นาความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข า ใจโดยใช สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 4 หัวขอคือ 1. Sports 2. Horoscopes 3. Entertainment 4. Education news
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูโ ดยใชหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ
- เทคนิค skimming และ scanning

- ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
- ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโ ดย
ใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีจํานวน 2 หองเรียน หองเรียน
ละ 25 คน รวมเปนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1/2 ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 25 คน เนื่องจากเปนชั้นเรียนที่
ผูวิจัยรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจั ดการเรี ยนรู เพื่ อพั ฒนาความสามารถในการอ านภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข าใจโดยใช สื่ อ
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post ไดแก ขาว บทความ สาร
คดี โฆษณา จดหมาย พยากรณอากาศ พยากรณโชคชะตา และสาระบันเทิง ที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน
และสนใจ โดยมีความยากงายของคําศัพท สํานวน โครงสรางของประโยคเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และไดแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู 8 แผนการจัดการเรียนรู รวม 16 คาบ
ซึ่งการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยไดใชเนื้อหาจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ (Bangkok Post) เพื่อสรางหนวย
การเรียนรูทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู ดังนี้
1. หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง Horoscope
2. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Entertainment
3. หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Sports
4. หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง Education news
2. แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ
ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อใชทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจกอนและหลังการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของ
ประเด็นการทดสอบโดยไดคา IOC อยูในระหวาง 0.67-1.00
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อ
หนั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ผู วิ จั ย ดั ด แปลงจากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นในการเรี ย นการอ า น
ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงของ จรรยา ชาญสมุทร (2551) โดยมีขอบเขตคําถาม 4 ประเด็นคือ 1. ประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันในสถานการณจริง 2. ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการอาน ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
อาน 3. ความเหมาะสมของบทอานซึ่งเปนหนังสือพิมพ 4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 0.87
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําการวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนเรียนของกลุมตัวอยางโดยใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนเรียน
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2. ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อ
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่ออกแบบไวมาใชในการทดลองจํานวน 16 คาบ
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองใชการจัดการเรียนรูแลวผูวิจัยไดทําการเก็บคะแนนหลังเรียน โดยใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางทําขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษจํานวน
40 ขอ 40 คะแนน
4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5. ทําการวิเคราะหขอมูลคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนและคะแนนแบบประเมินความพึง
พอใจ
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
กลุมตัวอยาง และการทดสอบคาที (t-test for dependent samples) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง
การประเมินคาเฉลี่ยของขอความที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการใชหนังสือพิมพในการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษ สามารถแปลผลออกมาเปนระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสือพิมพในการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร)

การทดสอบ

S.D.

ก่อนเรียน

18.56

3.49

หลังเรียน

31.68

3.73

D

S..D.D

t

Sig.(1-tailed)

13.12

3.37

19.46 *

0.0000

จากตารางที่ 1 พบวา การทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.56 คะแนน และ
31.68 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ขอ
ขอความ
Mean
S.D.
แปลผล
1 การอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสือพิมพสามารถนําไปใชใน
4.36
0.49
มาก
ชีวิตประจําวัน
2 การอานภาษาอังกฤษโดยใชโดยหนังสือพิมพ ชวยใหนักเรียน
4.32
0.56
มาก
พัฒนาการอานมากขึ้น
3 นักเรียนมีความตั้ง ใจในการอานภาษาอังกฤษ
4.16
0.62
มาก
4 บทอานภาษาอังกฤษนาสนใจ
4.20
0.58
มาก
5 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการอาน
4.04
0.73
มาก
6 นักเรียนสามารถนําความรูเดิมมาชวยในการทําความเขาใจบทอาน
3.96
0.79
มาก
7 นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เมื่อเรียนวิชาการอาน
4.08
0.7
มาก
ภาษาอังกฤษ
ขอ
ขอความ
Mean
S.D.
แปลผล
8 บทอานมีประโยชน ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาชีวิตได
4.16
0.69
มาก
9 บทอานที่จะศึกษามีจํานวนเพียงพอเหมาะสม
4.00
0.65
มาก
10 บทอานสั้น กะทัดรัด งายตอการเขาใจ
4.20
0.76
มาก
11 ทําใหนักเรียนรักการอานมากขึ้น
4.12
0.67
มาก
ขอ
ขอความ
Mean
S.D.
แปลผล
12 ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3.88
0.67
มาก
มากขึ้น
13 การใชโดยหนังสือพิมพ ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการอาน
3.96
0.61
มาก
14 นักเรียนชอบเลือกบทอานภาษาอังกฤษ ที่นอกเหนือจากบทเรียนตาม 4.24
0.52
มาก
ความสนใจของตนเอง
15 บทอานที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเปนบทอานที่เหมาะสม
3.92
0.64
มาก
และตรงตอความสนใจของนักเรียน
คาเฉลี่ย
4.11
0.39
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในระดับมาก โดยคะแนนรวมเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยแสดงความพึงพอใจตอการใชหนังสือพิมพ ในการอานของนักเรียนแตละขอ พบวา นักเรียนใหคะแนนแต
ละขออยูในระดับมากทั้ง 15 ขอ โดยมีชวงคะแนนเฉลี่ย 3.88 – 4.36 ซึ่งในระดับขอที่สูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.36
นักเรียนใหความคิดเห็นวา ไดรับความรูจากบทอานที่มาจากหนังสือพิมพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนขอที่
ต่ําที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ในประเด็นนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูเ พื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.11
อภิปรายผลการวิจัย
1. การนําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post มาพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําใหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน
กลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรูโ ดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่
เนนใหผูเรียนฝกทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจโดยขั้นกอนอาน (pre-reading) ผูส อนไดใชกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนเพื่อ
กระตุนความรูเดิมของผูเรียนเชนใชรูปภาพที่เกี่ยวกับบทอาน การใชคําถามกระตุนความคิดจากหัวขอที่อาน การคาดเดา
ถึงเนื้อหาจากชื่อเรื่อง ในขั้นระหวางอาน (while-reading) ผูเรียนไดฝกใชเทคนิค skimming และ scanning เพื่อหา
รายละเอียดของเรื่องและจับใจความจากบทอานในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post และขั้นหลังการอาน
(post-reading) ผูเรียนไดทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอที่อานเชน การสรุปเรื่องดวยแผนผัง
ความคิด การเลนเกมตอบคําถาม ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) และวิสาข จัติวัตร (2541) ที่ไดเสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจวาการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจนั้น
ผูสอนจะตองปูพื้นฐานความรูในเรือ่ งทีอาน เพื่อเตรียมความพรอมในการอาน และผูเรียนตองไดฝกการสื่อความหมาย
จากบทอาน และมีการตรวจความเขาใจหลังอาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ไพรินทร (2554) เรื่องการใช
เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยไดมีการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะการอานที่ใหผูเรียนไดฝกใชกลยุทธทางการอานเชน การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การใชเทคนิคการ
อานเพื่อทราบเรื่องราวอยางคราวๆ และการอานแบบหาขอมูลเฉพาะ ซึ่งทําใหนักเรียนมีทักษะการอานเพิ่มขึ้น
นอกจากนีก้ ารใชสื่อหนังสือพิมพ Bangkok Post มีเนื้อหาที่อยูในความสนใจของเยาวชน และผูเรียนมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอานรูปแบบคอลัมนหนังสือพิมพในประเด็นทีต่ นสนใจ เชน ขาวกีฬา ขาวดารา นักรอง คอลัมนการดูดวง จึง
ทําใหผูเรียนสามารถถายโอนความรูเดิมใหเกิดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จุติมา ศรีบัว (2555) ที่ทําการวิจัยโดยการศึกษาผลจากการใชแบบฝกจากสื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร
พบวาผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพ
และนิตยสารภาษาอังกฤษเนื่องจากมีเนื้อหาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล
กังลี่ (2554) ที่พบวา การเลือกสื่อการอานที่มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเ รียน และผูเรียนมีความคุนเคยกับแนว
เรื่องที่อานจะทําใหการรับขอมูลการเรียนรูไ ดดี
2. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.11
โดยเฉพาะประเด็นความพึงพอใจในประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันในสถานการณจริง ซึ่งสอดคลองกับวอลคเกอร
และคณะ (Walker and others 1987 : 653) ที่พบวาหนังสือพิมพมีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท
ความเขาใจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การอานเชิงวิเคราะหของผูเรียน และสงผลใหมีเจตคติที่ดีตอการอานหนังสือพิมพใน
ชีวิตจริง เนื่องจากหนังสือพิมพทําใหเห็นสถานการณจริง การสอนดวยหนังสือพิมพจึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณจริงและเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะเชิงวิชาการ (academic skills) ของตนมาใชแกปญหาได
ขอเสนอแนะ
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1. ควรมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนที่เรียน
ดวยสื่อหนังสือพิมพและสื่อออนไลน เนื่องจากเปนแหลงเรียนรูที่ใกลตัวและเขาถึงไดงาย
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในระดับชั้น
อื่นๆ
3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพไปยังการศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
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การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of Pronunciation Skill by Using “English Phonetics”
Pronunciation of English Vocabulary Exercise for Grade 7 Students
สุจิตรา สิงหบุบผา1 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน2 และ อรนุช เพียลาด3
Sujittra Singbubpha1 Bandhit Chatwirote 2 and Oranut Pailad 3
1

2

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดดําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง
สัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโ ดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง Sports &
The body แบบทดสอบดานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษกอน และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยมี
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จํานวน 4 หอง
รวมทั้งหมด 143 คน และมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 นักเรียนจํานวน 40 คน โดยใชการสุม
หลายวิธี ไดแก การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุม อยางงาย (Simple Random
Sampling) สถิตติที่ใชในงานวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม
ภาพรวมในระดับมาก ( X = 4.34)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)
0

0

0

0

409

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop the “English Phonetics”
Pronunciation of English Vocabulary Exercise 2) to compare pre-test and post-test scores and 3)
to study the satisfaction of learning management using the “English Phonetics” Pronunciation of
English Vocabulary Exercise. The instruments used in the study were the Sports and The Body
lesson plan, the English pre-test and post-test and the Satisfactory Evaluation Form. The
population is 143 students from Matthayom Suksa 1 of Chakungrao Wittaya School (In-chum
Desarn Upatam). The sample consisted of 40 students in Matthayom Suksa 1/3, using random
sampling methods, including Cluster Random Sampling and Simple Random Simpling. The
statistics used in the research were mean (𝑥̅ ), Standard Deviation (S.D.) and t-test dependent.
The research found that
1. The overall of “English Phonetics” Pronunciation of English Vocabulary Exercise is at
level of high satisfaction (𝑥̅ = 4.34).
2. Learning achievement in English Pronunciation after using “English Phonetics”
Pronunciation of English Vocabulary Exercise was significantly higher than before at the .05 level.
3. The overall of satisfaction in teaching and learning by using “English Phonetics”
Pronunciation of English Vocabulary Exercise is at level of high satisfaction was at a high level (𝑥̅ =
4.35).
ความเปนมาและความสําคัญ
ในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคของการสือ่ สารแบบไรพรมแดน สงผลใหมีการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ว
ของขอมูลขาวสารและการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ภาษาซึ่งเปนเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สําคัญอีกภาษาหนึ่งที่คนสวนใหญใชในการติดตอสื่อสาร รัฐบาลไดมีการปฏิรูปการศึกษา การปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับระดับประถมศึกษามุงเนน
ความสามารถในการสื่อสารดวยการฟง - พูด ในระยะเตรียมความพรอมในระดับประถมศึกษาตอนตน และเริม่
ผสมผสานความสามารถในการอานเขียนและสะกดคําในระยะอานออกเขียนไดในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 3)
สําหรับทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งสี่ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน การ
อานถือวาเปนทักษะที่สําคัญในการใชคนควาหาความรูจ ากแหลงตาง ๆ ซึ่งปญหาที่มีผลตอการอานของนักเรียน
ปญหาหนึ่งก็คือ ปญหาดานคําศัพททําใหไมสามารถสื่อความหมายไดหรือถาผูเ รียนมีความรูดานคําศัพทหรือมีวง
คําศัพทนอยมาก ก็จะมีปญ
 หาในการเลือกความหมายในการตีความของคําศัพท (นาตยา หิรัญสถิตพร, 2542 : 50)
ในสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) ประสบปญหาทักษะการอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสอบไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่ครูผสู อนไดกําหนด ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากสาเหตุ
ดังนี้ ผูเรียนไมมีพื้นฐานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษมากอน นักเรียนไมเห็นคุณคาในการฝกทักษะการอาน และ
นักเรียนไมมีความกระตือรือรนและรักการอานจึงทาใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา
แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถือวามีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากในการ
แสวงหาความรูของผูเ รียนตองอานหนังสือเรียน ตําราหรือวารสารภาษาอังกฤษเพื่อใหความรูในสาขาวิชาของตนให
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กวางขวางและลึกซึ้ง สําหรับนักธุรกิจ ขาราชการ ตองใชภาษาอังกฤษเพื่อประโยชนในความกาวหนาของตน (วิสาข
จัติวัตร 2551: 1)
ผูวิจัยมีความสนใจ ที่จะพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม
ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจยั หวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนจะสามารถนําไปใชในการศึกษาระดับสูงตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) จํานวน 4 หอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 1/4 รวมทั้งหมด 143 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 นักเรียน
จํานวน 40 คน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) โดยใชการสุมหลายวิธี ไดแก การสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อ21102 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง สัทอักษร
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports & The body โดยมีคําศัพทดังนี้
The body: arm, back, chest, elbow, foot, finger, hand, head, knee, leg, neck,
shoulder, wrist, tongue, chin, eye, ear, toe, nose, stomach
Sports: athletics, basketball, cycling, football, gymnastic, horse, riding, jogging,
karate, rugby, dancing, skiing, swimmimg, table tennis, tennis, volleyball, yoga, weight, hockey,
badmintion, snowboard
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการจัดการเรียนรู คือ แผนทีส่ อนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports & The body
จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
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ภาษาอังกฤษ

1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท

1.3 ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุง หมายของหลักสูตรจุดมุงหมายรายวิชาและขอบ
ขายเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษ ตามหนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู รายละเอียดสอดคลองกับ นิยามศัพทใน บทที่ 1
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูไ ปใหผเู ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมในดานจุด ประสงค
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดประเมินผลในแตละแผน และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก
ไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา
1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ใหสมบูรณละพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบที่ใชในการ
วิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 1 สวนคือ แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ สําหรับ
คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
2.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสรางแบบทดสอบ
2.3 ศึกษาแบบทดสอบ
2.4 นําแบบทดสอบไปใหผเู ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
หาความเที่ยงตรง ใชวิธีการการหาคาดัชนีความสอดคลองของนวัตกรรมและแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม (IOC) เปนการวิเคราะหเนื้อหา ขึ้นอยูกับตัวแปร เปนคุณภาพรายขอ ทุกขอควรมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู โดยแบบประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนรู ไดดาํ เนินการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
3.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสรางแบบประเมิน
3.3 สรางแบบประเมิน
3.4 นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา
3.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหสมบูรณละพรอมที่จะนําไปใช
จริงตอไป
0

0

0

0

0

0

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากเครื่องมือ ดังนี้
1. การทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูค ําศัพทที่กําหนด
ไว (Sports & The body) โดยเปนขอสอบปรนัยทั้งหมด
2. การทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูคําศัพทที่กําหนด
ไว (sport) โดยเปนขอสอบปรนัยทั้งหมด โดยเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียนหากแตสลับขอ
3. การประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ โดยเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
- คาเฉลี่ย ( X )
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- คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- t – test dependent
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.34)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)
0

0

0

0

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งผูวิจัยได
รวบรวมคําศัพทจากหนังสือเรียน Sprint Student’s Book 1 ของนักเรียน แบบฝกเรียงลําดับคาความยากงายโดย
เรียงคําศัพทจากงายไปหายาก กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใหอยากปฏิบัติกิจกรรมและสนุกสนานกับการเรียน
ซึ่งสอดคลองกับ เว็บสเตอร (Webster , 1979 : 640) ไดใหความหมายของแบบฝกวา แบบฝกหมายถึง โจทย
ปญหาหรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือ เพื่อนามาสอนหรือใหผูเรียนฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหดีขึ้นหลังจากที่เรียน
บทเรียน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใชแบบทดสอบวัดความรูด านทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ แบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานออก
เสียง เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (อุพิษ เหมือนทอง,
2544. อางอิงจาก Lawrey, 1978) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกทักษะพบวานักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะมี
คะแนนหลังการใชสูงกวากอนการใช และสอดคลองกับ (อุพิษ เหมือนทอง, 2544. อางอิงจาก ขัธชัย มหาโพธิ,์
2535) ที่ศึกษาการใชแบบเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนทีไ่ กรับการสอนโดยใช
แบบฝกสะกดคํามีผลสัมฤทธิส์ ูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ
3. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจสังเกตไดจากผูเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน เนื่องจากแบบฝกมีกิจกรรมที่นาสนใจ และเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลอเรย
(Larey 1978. อางใน พิณเพชร บูรณภิญโญ 2545 : 49 ) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกหัดกับนักเรียนในระดับที่ 1
ถึงระดับที่ 3 จํานวน 87 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกหัดเปนเครือ่ งมือที่ชวยนักเรียนในการเรียนรู โดยนักเรียนที่
ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกหัดมีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกหัดสูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหัด นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนดวยแบบฝก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการเรียนรู
การใชแบบฝกควรจัดใหนักเรียนไดมีเวลาลงมือปฏิบัติตดิ ตอกันเพื่อใหนักเรียนไดทํางานนั้นๆ
อยางตอเนื่องจนสําเร็จ
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
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2.1 ควรทําการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานอื่น ๆ โดยใชแบบฝกการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น
2.2 ควรใชโดยใชแบบฝกการอานคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะดานคําศัพทในหมวดที่
นอกเหนือจากคําศัพทในบทเรียน
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การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
โดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2/1
Promoting the ability to use small muscles.
By organizing creative arts activities of the kindergarten students 2/1
จิราพร จันทรเทศ1 และ อรววณ สุมประดิษฐ2 และ ฉวีวรรณ แจงจิตร3
Jiraporn juntase1 and Orawan Soompradit2 and Chaweewan Jaengjit3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
คุณครูประจําชั้นอนุบาลปท2ี่ /1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ

ผลการวิจัยในชั้นเรียนพบวา
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีคารอยละเฉลี่ย
คะแนนกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 28.4 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น
กวากอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 40
คําสําคัญ : ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก/กิจกรรมศิลปสรางสรรค
Abstract
The research in this class has the purpose to compare the ability to use small muscles by
organizing creative arts activities of early childhood before and after using. The target group is the
pre-school children of kindergarten class 2/1. There are 28 people in Kamphaengphet Kindergarten.
The research tools include: 1) creative arts activities plan 2) the ability to measure the ability to use
small muscles 5 sets of 10 items. The statistics used in the classroom research were percentage
progression organized activities 10 times.
The results of the study found that;
The mean score before the activity was 16.3 and after the activity was 28.4. The score after
the activity was higher than before doing the activity. When comparing the whole class, the
percentage of progress in the whole class was 40.
Keywords: Ability to use small muscles / Creative arts activities
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สดุ สําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งที่เด็กไดรับประสบการณ และการเรียนรู
ในชวง 6 ปแรกของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กที่จะ เติบโตเปนผูใหญ เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาชวงอายุระหวางแรกเกิดถึง 6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการ เรียนรู ในวัยนีส้ มองเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็ก
ไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณทงั้ ทางรางกาย
อารมณ - จิตใจ สังคม และ สติปญ
 ญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 16) ดังนั้นการจัดการศึกษา
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ใหแกเด็กปฐมวัยหากไดรับการสงเสริมและ ชวยเหลืออยางถูกวิธี และเปนไปตามขั้นตอนของพัฒนาการเด็กแลว จะทํา
ใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปอยางสูงสุด
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดยกลามเนื้อมัด
เล็กเปนอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การใส - ถอด กระดุม รูดซิป การแปรงฟน ผูกเชือก
รองเทา งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถาเด็กใชกลามเนื้อเล็ก ไดคลองแคลว จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ
(อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กลุ . 2546: 111) การพัฒนากลามเนื้อเล็กใหแข็งแรงเด็กก็พรอมที่จะลากลีลามือซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธอยางมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่ง
กิจกรรมหรืออุปกรณที่ชวยสงเสริมการใชกลามเนื้อมือกับสายตา (Eye Hand Coordination)ใหประสานสัมพันธกัน
ไดแก การรอยลูกปด รอยเชือก รอยดอกไม เย็บกระดุม รูปซิป เรียงสี เรียงไมหนีบ ปกหมุด ตอกตะปู เปนตน (พัฒนา
ชัชพงศ.2541: 122) ประสบการณตางๆ ที่จัดใหกับเด็กถือเปนประสบการณตรงที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงไดใช
ประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ สวนตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะดานกลามเนื้อมัดเล็กซึ่งเปนทักษะการใชมือ การ
ประสานสัมพันธ ระหวางมือและตาจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 22 – 24)
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมกับเด็ก เพื่อ
กระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมที่จดั ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เปด
โอกาสใหเด็กไดเปนผูร ิเริม่ กิจกรรม ควรเนนใหมสี ื่อของจริง เปด โอกาสใหเด็กไดสังเกต สํารวจ คนควา และทดลองดวย
ตนเอง (กรมวิชาการ. 2540: 23) กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูส ึก
ความคิดสรางสรรคโดยใชศลิ ปะหรือวิธีการตางๆเปนเครื่องมือ เชน การวาดภาพ ระบายสี พิมพภาพ ปน ฉีก ตัด ปะ
การประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540: 15)
จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญ
 หาในการใชกลามเนื้อเล็ก
ในการทํากิจกรรม ซึ่งยังไมคลองแคลว สังเกตไดจากหลายวิธี เชน การหยิบจับสีเทียนยังไมถูกวิธี การระบายสียังออก
นอกกรอบภาพ การลากเสนตามรอยประยังไมถูกทิศทาง การเขียนชื่อตนเอง หรือคําตางๆ ไมตรงเสนเลยเสนไปบาง
เล็กกวาเสนบาง การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการทีเ่ หมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ
สอดคลองกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค สงเสริมพัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี ชวยเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ
เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง เด็กไดสัมผัสกับสื่อวัสดุตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้งหา เด็กไดรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง
สงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรค ชวยฝกการแกปญ
 หา ผอนคลายอารมณ ทําใหจติ ใจสงบ ออนโยน มีสมาธิในการ
ทํางาน
จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาวผูวิจยั จึงเห็นความสําคัญการสงเสริความสามารถในการใชกลามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค อันนําไปสูการสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ใหมีความพรอมในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจัดกิจกรรม
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรค ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1ครั้งนี้ครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
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ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในชัน้ เรียนครั้งนี้ ไดแกเด็กชายและเด็กหญิง อายุระหวาง 5-6 ป
กําลังศึกษาอยูในชั้นเรียนอนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 28 คน
เครื่องมือวิจัย
1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
3. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยั ไดนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กไปทดสอบเด็ก
ปฐมวัย จากนั้นจึงดําเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจาํ นวน 10 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน
ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ผูวจิ ัยดําเนินขั้นตอน ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 3.1 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจํานวน 10 ชุดกิจกรรม
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันที่
7 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
24 พฤศจิกายน 2560

เวลา
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.

7
8
9
10

28 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560

09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.
09.30-09.50 น.

การวิเคราะหขอมูล
1. คารอยละความกาวหนา

กิจกรรม
ขยํากระดาษติดเปนตัวเลข
พิมพภาพดวยนิ้วมือรูปทรงเรขาคณิต
ปนแปงขาวเหนียว
ประดิษฐถุงใสขนมโค
ตัดชุดประจําชาติอาเซียนและตกแตงภาพ
ฉีกปะกระดาษรูปดอกไมประจําชาติ
อาเซียน
ติดปะเมล็ดพืชรูปบาน
ประดิษฐบาน
ประดิษฐการดวันพอ
การรอยวัสดุตางๆ
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สถิติที่ใชในการวิจัยชั้นเรียนครั้งนีผ้ ูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนามีสูตรคํานวณดั้งนี้ (พิชิต
ฤทธิ์จรูญ. 2544: 127)
สูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคลมีสูตรคํานวณดังนี้
คะแนนหลังการทดลอง-คะแนนกอนการทดลอง x 100
คะแนนเต็ม
การหาคารอยละความกาวหนาของทั้งชั้นเรียน
1. หาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง
2. สูตรหาคาเฉลี่ย

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปที่ 2/1 ทั้งชั้นเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียน
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กอนการจัดกิจกรรม

หลังการจัดกิจกรรม

จากแผนภูมิ พบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และ 28.4
ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบทัง้ ชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 40
สรุปผลการวิจัย
นักเรียนมีคา รอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 40%
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก โดย
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจัด
กิจกรรม ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน เพราะกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผ านประสาทสัมผัสทั้งหา เด็กไดลงมือกกระทําสิ่งตางๆดวยตนเองได
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ใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทําใหการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กแข็งแรงมากขึ้น มีความคลองแคลวในการ
หยิบจับสิ่งตางๆในการทํากิจกรรม และสามารถใชกลามเนื้อมัดเล็กในการทํากิจวัตรประจําวันชวยเหลือตนเองไดดมี าก
ขึ้น ที่เปนเชนนี้ เพราะผูวิจยั ไดคํานึงถึงทฤษฎีพัฒนาการที่สงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งสอดคลอง
กับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 19) กลาววา กลามเนื้อมัดเล็ก ไดแก นิ้วมือนั้นเด็กควบคุมไดดีขึ้น
สามารถทํางานประสานกันไดดีขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะนิ้วมือแตละนิ้วสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ดังนั้นจึงสงผลทํา
ใหเด็กมีคะแนนเฉลีย่ ในดานความสามารถในการควบคุมในการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น และสอดคลองกับ เยาวพา
เดชะคุปต (2528: 36 - 38) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมทีส่ งเสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อ
เล็กชวยพัฒนากลามเนื้อมือและตาใหสัมพันธกัน เพื่อเตรียมความพรอมดานการเรียนและมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ในการเขียน กิจกรรมศิลปะสรางสรรคมหี ลากหลายกิจกรรม เชน การวาดภาพระบายสี การพิมพภาพ การพับ ฉีก ปะ
การประดิษฐ เปนตน โดยในทุกกิจกรรมจะเนนใหเด็กไดสมั ผัสกับสือ่ วัสดุที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและความ
ตองการของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หรรษา นิลวิเชียร (2535: 89) กลาวถึงความสําคัญในการจัด
ประสบการณการเรียนรูทางศิลปะใหกับเด็กคือการพัฒนาใหเกิดความงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
ซึ่งในการจัดกิจกรรมศิลปะนั้นควรเนนการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และควรเปนกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิด
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2540). แนวการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
________. (2540). คูมือการจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2543). การปฏิรูปการเรียนรูผ ูเรียนเปนสําคัญที่สุด. กรุงเทพฯ:
ครุสภาลาดพราว.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ . (2545). รายงานการวิจัยฉบับสมบูณเรือ่ งการวัดประเมินการเรียนรู. กรุงเทพฯ:
ศูนยศึกษาตามแนวพระราชดําริ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
________. (2542).การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. กรงเทพฯ: สํานักพิมพแม็ค.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู. พิมพครั้งที่3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พัฒนา ชัชพงศ. (2541). ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . (2552). สมรรถนะของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป: แนวแนะสําหรับผูดูแลเด็ก ครู
และอาจารย. กรุงเทพฯ: แปลน ฟอร คิดส.
เยาวพา เดชะคุปต. (2528). กิจกรรมสาหรับเด็กกอนวัยเรียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
หรรษา นิลวิเชียร. (2535). ปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กลุ . (2546). กระตุนกลามเนื้อมัดเล็กเสริมสรางสติปญญา. บันทึกคุณแม. 9(118): 111.

419

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
เพื่อสงเสริมทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย
The executive function on activity organizing by storytelling activity.
To support the self-constraint and consideration for early Childhood.
ชุลีพร ชัยวิพรม1 และสรวงพร กุศลสง2
Chulepron Chaieiporm and Sroungporn Kusolsong
1

นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

บทคัดยอ
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทาน กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.19 หลังการจัด
กิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย มีทักษะการยับยั้งชั่งใจและ
คิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.71 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 6.52
แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ดานการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง พบวา กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งชั่งใจ โดยเฉลี่ย 5.71
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
มีทักษะการยับยั้งชั่งใจ โดยเฉลี่ยเทากับ 9.10 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเทากับ 3.38 แสดงใหเห็นวา
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
มีทักษะการยับยั้งชั่งใจสูงขึ้น
2.2 ด า นการคิ ด ไตร ต รอง พบว า ก อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด Executive
Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ยเทากับ 5.48 หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ทักษะการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ยเทากับ 8.62 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.14 แสดงใหเห็นวาหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การคิดไตรตรองสูงขึ้น
คําสําคัญ:
การเรียนรูต ามแนวคิด Executive Function/กิจกรรมการเลานิทาน/ทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิด
ไตรตรอง
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ABSTRACT
This research study had purposed to study on the executive function on activity
organizing by storytelling activity, to support the self-constraint and consideration for pre-school
students and to compare the self-constraint and consideration skill of pre-school students before
and after using the executive function on activity by storytelling activity. The sample group of this
study had been used girls and boys pre-school students from 5-6 years old studying in years 2
kindergarten semester 2, years 2017 (2560), Anuban Kho Kao School, Kho Kao sub-district, Kho
Kao district, Phetchaborn Province. 21 students were random selected by classroom as a unit for
random selected. Researcher had been experimented in semester 2 in 2017. This research was
took 4 weeks for study, 5 days a week, 25 minutes per day from 10.00 am-10.25 am between 20th
November – 15th 2017 for this supportive experience activity. The material that had been used
for this research was the Executive Function activity for 20 plans for 4 stories. Moreover, the
evaluation for the self-constraint and consideration test was 1 set. The reliable value was 0.72 in
this research study and using plan for One Group Pretest-Posttest Design for analyze the data by
using T value.
The research found that
1. This study had been organized activity as Executive Functions by using storytelling for
pre-school student before Executive Function activity. Thus the average was 11.19 after the
Executive Functions activity by storytelling activity for pre-school students about the support the
self-constraint and consideration. The average 17.71 affected to the development score
increased about 6.52. Thus, it shown after the Executive Functions Activity by storytelling activity
for pre-school student, that had ability on supporting the self-constraint and consideration skill
harmonized with the hypothesis that had been set that the significant was .05
2. The comparison of the self-constraint and consideration skills for pre-school students
before and after Executive Function activity by storytelling had provided details as
2.1 The average of self-constraint and consideration skill had found that before
the Executive Functions activity by storytelling activity for pre-school students was 5.71. The
average after using the Executive Functions Activity by storytelling was 9.10. Thus, it affected to
the development score was increased from the average 3.38. Thus, it had shown that the after
using storytelling activity for pre-school student had more ability of self-constraint.
2.2 For result of the consideration skill had found that before using the Executive
Function activity by storytelling activity had the average was 5.48. After using the Executive
Function activity by storytelling activity for pre-school had the average for the consideration skill
was 8.62. This had been affected to the development score was increased from the average
about 3.14. Thus, it had shown that pre-school student had more ability of consideration after
using storytelling activity.
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึ กษาในระดับ ปฐมวัย จัด เป น การศึ กษาขั้น พื้น ฐานที่ มี ความสํา คั ญระดั บหนึ่ ง เพราะเป นช วงที่ มี
พัฒนาการทุกดานเจริญอยางรวดเร็วทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ซึ่ง การพัฒนาเด็กในชวงนี้จะ
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เปนการวางพื้นฐานความสามารถดานตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตออนาคตของเด็กและประเทศชาติหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกลาววาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ
ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้อเฟอและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรา ง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมได (กรมวิชาการ.2546:5)
ซึ่งในศตวรรษที่ 21มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และซับซอนมาก เด็กและเยาวชน หรือผูใหญ หากมีทักษะ
EF บกพรอง ชีวิตก็อาจติดหลม อาจตกเปนทาสของสิ่งเราทั้งหลาย อาทิ ยาเสพติด การพนัน แอลกอฮอล ฯลฯ ได
งายกวา แตหากไดรับการฝกฝนทักษะ EF มาดี บุคคลนั้นก็จะคิดวิเคราะหเปน มีหลักการวิธีคิด มีการไตรตรอง
สามารถตัดสินใจไดเหมาะสม เปนระบบ หากทําไปแลวเกิดอุปสรรค ก็ลุกขึ้นสูตอได รูจักแกไข หรือคิดคนหาทาง
ออกใหมๆ ไมยึดติดอยูกับกรอบความคิดเดิมๆ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดสัมพันธภาพไดดี เพราะรูจักควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมตนเอง จนเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน หรือคนในครอบครัว EF จึงเปนพื้นฐานของทักษะสําคัญที่
ตองมีในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง(สุภาวดี.2558:ออนไลน)
การยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหควบคุมความตองการของตนเองใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม สามารถกลั่นกรองความคิดและแรงเราตางๆ จนตานหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความวาวุน หรือ ความเคย
ชิ น ต า งๆ ได คิ ด ก อ นแล ว จึ ง ทํ า หรื อ พู ด กํ า กั บ ควบคุ ม พฤติ ก รรมตนเองได ใ นกาลเทศะที่ เ หมาะควรซึ่ ง เป น
ความสามารถในการคิ ดการทํ างานของสมองส วนหนา สมองส วนหน า ที่ เป น ความสามารถในการควบคุ มแรง
ปรารถนาของตนเองใหอยูในระดับที่เหมาะสม จนหยุดยั้งพฤติกรรมไดในเวลาที่สมควร (ประพันธศิริ สุเสารัจ
2551:100) เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดตั้งแตระดับปฐมวัย โดยการฝกฝนอยูเสมอ เชน การใหผูเรียนไดลง
มือกระทํากิจกรรมโดยไดรับจากประสบการณตรง การสรางสถานการณตางๆ การตั้งคําถามกับเด็ก การเลานิทาน
และ การเรียนรูจากของจริงประกอบกับการใชสื่อที่เปนรูปธรรมจะเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนไดใชสมองในการคิดของ
เด็ก เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจวาสิ่งใดควรทําสิง่ ใดไมควรทํา โดยใชความรูความคิดจากประสบการณของตนจาก
ขอมูลที่รอบดาน ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม จนสามารถยับยั้งชั่งใจตนเองได ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได
ตั้งแต ระดั บปฐมวัย โดยการฝก ทักษะการคิด ขั้นพื้ นฐานกอ นเพื่ อพัฒ นาทั กษะการทางดานการยับยั้ งชั่ง ใจ-คิ ด
ไตรตรองโดยการจัดกิจกรรมการเลานิทาน การตั้งคําถามกับเด็ก ใหเด็กไดคิดไตรตรองปญหาตางๆ แตถาเด็กขาดคิด
ไตรตรองก็จะเหมือนรถที่เบรกแตกได (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2542 : 60) ไดอธิบายกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ ตั้งเปาหมายในการคิด, ระบุประเด็นในการคิด, ประมวลขอมูลทางดานขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คิดทางกวาง ลึก และไกล, วิเคราะห จําแนกและจัดหมวดหมูของขอมูลและ
เลือกขอมูลที่จะนํามาใช , ประเมินขอมูลที่จะใชในแงความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเชื่อถือ, ใชหลัก
เหตุผลในการพิจารณาขอมูล เพื่อแสดงหาทางเลือกคือคําตอบที่สมเหตุสมผลตามขอที่มี, เลือกทางเลือกที่เหมาะสม
โดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมาและคุณคาหรือความหมายที่แทจริงของสิ่งนั้น,ชั่งน้ําหนักผลไดผลเสีย คุณโทษในระยะ
สั้นและระยะยาว ,คิดไตรตรอง ทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบและประเมินทางเลือกและลงความเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่คิด
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใชกิจกรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
เพื่อ เสริ มสร างทั กษะการยับยั้ งชั่ง ใจและความคิดไตร ตรองสํา หรับ เด็ก ปฐมวัย เนื่อ งจากพอ แมผู ปกครองหรื อ
ครูผูสอนสามารถพัฒนาทักษะสมองของเด็กเพื่อใหเด็กเกิดการยับยั้งชั่งใจคิดไตรตรอง แกไขปญหาตางๆ ซึ่งสามารถ
นํามาใชตั้งแตวัยทารก และออกแบบการเรียนรูกิจกรรมตางๆใหกับเด็กสามารถเปนแนวทางนําไปปรับใชทั้งใน
หองเรียน หรือนอกหองเรียน ตามที่จะกําหนดใหเด็กไดเรียนรูในหนวยไหนซึ่งใชสําหรับครู หรือผูที่เกี่ยวของกับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วิธีการทํากิจกรรมยังชวยสงเสริมใหเด็กเกิดพัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
2
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สมมุติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรม การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานมีทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสูงขึ้น
2

ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครอบคลุมการเรียนรูต ามแนวคิด Executive Functions
และทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทาน
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
Executive Functions

ทักษะการยับยั้งชัง่ ใจคิดไตร่ ตรอง
สําหรับเด็กปฐมวัย

วิธีดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ป กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จํานวน 3 หองเรียน มีเด็กปฐมวัย
ทั้งสิ้นรวม 80 คนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 21 คน เปนชาย 12 คน หญิง 9 คน ไดมาโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการเลือกสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions
2. คูมือการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 4 เรื่อง เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสมของการจัด
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3.แบบทดสอบการวัดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา 4 สัปดาหสัปดาหละ 5 วัน วัน
ละ 25 นาที ชวงเวลา 10.00 - 10.25 น. (กิจกรรมเสริมประสบการณ) ระหวางวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนวัดทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยรวม ที่ไดจากการทดสองทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย มาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความ
แตกตาง ระหวางกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
กลุมทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

N
21
21

K
20
20

𝑋
11.19
17.71

S.D.
t
2.59
17..98
1.67
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.1 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 17.98 มากกวา t ตาราง
ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยใช
แบบทดสอบวัดทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรม
แบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการยับยั้งชั่งใจและ
คิดไตรตรองสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง ทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรม
แบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งชั่งใจของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความแตกตาง ระหวาง
กอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
2

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

N
21
21

K
20
20

𝑋
5.71
9.10

S.D.
t
1.42
9.52
0.92
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

424

จากตารางที่ 4.2 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 9.52 มากกวา t ตาราง
ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการยับยั้งชั่งใจสําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการยับยั้งชั่ง
ใจสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
2

2

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความแตกตาง ระหวาง
กอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
กลุมทดลอง
N
K
S.D.
t
𝑋
กอนการทดลอง
21
20
5.48
1.72
11.64
หลังการทดลอง
21
20
8.62
1.49
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2

จากตารางที่ 4.3 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 11.64 มากกวา t ตาราง
ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการคิด
ไตรตรองสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
2

2

สรุปผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานโดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นที่ระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบผลความสามารถในดานการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองโดย หลังการจัด
กิจกรรมการเลานิทานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาทุกดาน ไดแก ดานการยับยั้งชั่งใจ และดานการคิดไตรตรอง สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.การศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 11.19
หลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive
Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ย 17.71 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 6.52 แสดงใหเห็นวาหลังการจัด
กิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการ
ยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให
เห็นวา การจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีผลตอ
ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
เปนกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอน
คลายความเครียด และยังชวยสงเสริมความสามารถในการคิด แกไขปญหาสถานการณตางๆ รวมทั้งการยับยั้งชั่งใจ
และคิดไตรตรองได โดยผูวิจัยดําเนินกิจกรรมเปน 4 สัปดาห ซึ่งดําเนินใน กิจกรรมเสริมประสบการณ ทั้งนี้รูปแบบ
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การจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมโดยครูเลานิทานใหเด็กฟงพรอมใชคําถามปรายเปดในการถามเด็ก การ
สรางสถานการณใหเด็กไดคิดหาวิธีการแกปญหาระหวางการจัดกิจกรรม การใหเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุต และ
ใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทาน จากนั้นครูจัดกิจกรรมกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นผูวิจัยไดดําเนินการทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้น 4 สัปดาห เมื่อเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานไปแลว เด็กสามารถยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองแกไขปญหาตางๆจากประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใหเด็กฟงนิทานแสดงบทบาทสมมุติและไดมีสวนรวมในการเลานิทาน เชน ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน ความ
เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด สรางเสริมจินตนาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และไดฝกการคิดไตรตรองและ
การยับยั้งชั่งใจ ในการจัดกิจกรรมการเลานิทานจะเปนการเลาเรื่องราวนิทานที่จะเนนใหเด็กไดคิดไตรตรองและรูจัก
การยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ ปราณี รั ต น พยั ค ฆบุ ต ร (2551:1). ได ทํ า การวิ จั ย ผลของ
ความสามารถในการคิดแกไขปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานภาพโปรงใส ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการแกไขปญหาของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นกวาการจัดกิจกรรมเลานิทานภาพโปรงใส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาธิป บุบผามาศ (2553). ผลการวิจัย
พบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถามสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา การคิดเชิงเหตุผลดานการ
เปรียบเทียบ และดานการสรุปความ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการจัด
ประเภทสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ ชอมสกี้
(Chomskey, 1960 ; อางถึงใน สุภาวดี ศรีวรรธนะ, 2542 : 36) การเรียนรูภาษาเปนเรื่องซับซอนซึ่งจะตอง
คํานึงถึงโครงสรางภาษาในตัวเด็กดวยเพราะบางครั้งเด็กพูดคําใหมโดยไมไดรับแรงเสริมมากอนเลย เขาอธิบายการ
เรียนรูภาษาของเด็กวาเมื่อเด็กไดรบั ประโยค หรือกลุมคําตาง ๆ โดยใชเครื่องมือการเรียนรูภาษาที่ติดตัวมาแตกาํ เนิด
ซึ่งไดแกอวัยวะเกี่ยวกับ การพูด การฟง
2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเปนรายดาน ไดแก ความสามารถใน
การยับยั้งชั่งใจ และความสามารถในการคิดไตรตรองโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ดานความสามารถใน
การยับยั้งชั่งใจกอนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานการยับยั้งชั่งใจ โดยเฉลี่ย 5.71 หลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใช
กิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการยับยั้งชั่งใจ โดยเฉลี่ย 9.10 สงผลใหมีคะแนนพัฒนา
สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.38 แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการยับยั้งชั่งใจสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
2.2
ดานความสามารถในการคิดไตรตรองกอนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 5.48 หลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive
Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 8.62
สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.14แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดย
ใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการคิดไตรตรองสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ประพั น ธ ศิ ริ สุ เ สารั จ (2551:100) ได ก ล า วว า การยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ-คิ ด ไตร ต รอง หมายถึ ง
กระบวนการคิดไตรตรอง เกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหา เพื่อตัดสินใจวาสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา โดยใช
ความรูความคิดจากประสบการณของตนจากขอมูลที่รอบดาน ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม จนสามารถยับยั้งชั่งใจ
ตนเองได ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดตั้งแตระดับปฐมวัย โดยการฝกทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน สอดคลอง
กับ บันลือ พฤกษะวัน (2556:66) ไดกลาววา การยับยั้งชั่งใจและคิดไตรตรอง คือ การคิดซึ่งมีความใกลเคียงกับ
การหาเหตุการณที่ผานมา ตางกันอยูที่วา อาจเปนสิ่งที่พบเห็นเฉพาะหนา เชน เมื่ออานเรื่องราว บทความ คํา
ชักชวน ใหเกิดการชั่งใจ หาทางตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไมเชื่อแสดงออกซึ่งทัศนคติบาง รสนิยมบาง ซึ่งกวาจะเกิด
ความเชื่อดังกลาว มักคิดโตแยงในใจหลายแง หลายมุม การคิดไตรตรองเปนการกลั่นกรองสิ่งที่รับเขามาโดยเลือกที่ดี
ที่ถูกตอง
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา
Development of analytical ability of early childhood using activities.Education Game
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นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3
คุณครูประจําชั้นอนุบาลปที่2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ

ผลการวิจัยพบวา
ผลการวิจัยชั้นเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวาเด็กปฐมวัยมีคะแนน
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Abstract
The purpose of this research was to compare the analytical abilities of pre-school
children using the educational games of kindergarten students before and after the activities. The
study population consisted of 34 male and female students studying at Kindergarten, 3 schools,
Wat Don Kaew School, semester 2, academic year 2017. The tools used to collect data were:
Experience Plan Educational Media Kit and the 10th Analytical Thinking Test with built-in tools.
The duration of the experiment was 10 times. Statistics used in data analysis was percentage
progress. The results of this study showed that pre-school children had higher progress scores
and had an average of 9.02 and 5.11 before and after school, respectively.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งเปนความหวังของครอบครัว เปนผูส ืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปน
มนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความ
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ที่เหมาะสมกับวัย ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดาน
รางกาย สติปญ
 ญา อารมณ สังคมและจริยธรรม จะเปนผูทสี่ ามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ เด็กในวัยเริม่ แรกของชีวิต หรือที่เรียกวา “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตัง้ แตแรกเกิด
จนถึง 8 ป จัดไดวาเปนระยะทีส่ ําคัญที่สุดของชีวิต ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะดาน
สติปญญา จะเจริญมากทีส่ ุดในชวงนี้ และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเปนพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการในชวง
อื่น ๆ ของชีวิตเปนอยางมาก ( ณัฐพร ตุก ไชยเดช . 2550 )
การคิด จึงเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยทีเ่ ชื่อวาสามารถพัฒนาเด็กในหลาย ๆ
ดานเปนรูปแบบที่เนนการจัดประสบการณที่เนนผูเ รียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูอยางลุม
ลึก การพัฒนาทักษะการคิดเปนความสามารถของสมองที่ประมวลขอมูลที่ไดจากการรับรูม าสรางเปนองคความรูใน
ตน ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นไดตั้งแตวยั เรียน กระบวนการคิดจึงเปนสิ่งที่โรงเรียนตองจัดใหผเู รียนทุกระดับชั้น
เชนเดียวกับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งปรากฏใหเห็นเดนชัดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ในการกําหนดจุดหมาย
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ซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ขอที่ 10
เกี่ยวกับเรื่องการคิดและแกปญหา ครูปฐมวัยและผูเ กี่ยวของตองพิจารณาในการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมการคิด
ใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัย โดยนําสาระการเรียนรูเปนสื่อกลาง ในการจัดกิจกรรมใหเด็กแตละวัยในลักษณะบูรณา
การไมเนนเนื้อหา การทองจําใหฝก ทักษะที่สําคัญและจาเปนสําหรับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 26) การจัด
ประสบการณใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูโดยใหเด็กลงมือปฏิบัตจิ ริงผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อใหเกิดความรูและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ให
เปนไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของเด็ก (กัลยรัตน เสงี่ยมแกว. 2555: 8)
จะเห็นไดวากระบวนการคิดมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนเปนอยางมาก ซึ่งแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรตที่ 21 โดยมุง
สงเสริมผูเ รียนมีคณ
ุ ธรรมรักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทางานรวมกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดสรางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2)
กระบวนการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนตั้งแตจุดเริ่มตนโดยทาความเขาใจปญหาแลว
รวบรวมขอมูลนามาวิเคราะหและคาดเดาคําตอบจากนั้นหาขอมูลมาประกอบอยางมีเหตุผลเพื่อสรุปใหใกลเคียงกับ
การคาดเดาและสุดทายจะสามารถแกปญหาทั้งหลายจนสามารถนําไปประยุกตใชแกปญหา (ปุณณญาณ ขานิ่ม.
2554: 31)
นอกจากนั้นปญหาความสามารถทางดานการคิดวิเคราะหเปนปญหาสําคัญทีม่ ีผลกระทบโดยตรงตอตัวเด็ก
เองและเปนอุปสรรคตอการเรียน ขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบตอสังคมในอนาคตเพราะเด็กจะตองเติบโตเปน
ผูใหญ ซึ่งควรเปนผูใหญทมี่ ีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห รูจักแกปญหาตางๆ ในหนาทีก่ ารงานและ
การดํารงชีวิตการจัดประสบการณใหกับเด็กยังขาดกระบวนการแสวงหาความรู ขาดทักษะการคิด ขาดการปฏิบตั ิ
โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการเรียนรู ขาดกิจกรรมการจัดประสบการณที่ใชกระบวนการคิด การจัด
ประสบการณแบบวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเปนการจัดประสบการณ การเรียนรูทสี่ งเสริมพัฒนาการ
ทางปญญาเปนความสามารถทางสมองที่สงเสริมความสามารถทางดานการคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ชวยฝกให
เปนคนชางสังเกตและมีความเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว ซึ่งเปนพื้นฐานของการคิดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร โดยใหเด็ก
รูจักนําเอาประสาทสัมผัสทั้งหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายมาใชในการสังเกตและตัดสินแกปญหาใหเด็กไดรับ
ความรูอยางกวางขวางจากการที่ไดสังเกตสิ่งตางๆ และลงมือปฏิบัตดิ วยตนเอง โดยจัดใหสอดคลองกับวัยและความ
สนใจของเด็ก จนสามารถคิดคนคําตอบดวยตนเองและสรางองคความรูได
เกมการศึกษาเปนสื่อการเรียนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และเนนทางดานสติปญ
 ญาหรือการคิดใหแกเด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธเี ลนแตกตางกันไป
สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมความคิดใหแกเด็กคือ การเลนเกมการศึกษาควรมีคําถามกระตุนใหเด็กไดคิด
ดวย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใครรูอยูเสมอ และเมือ่ เด็กไดรับการกระตุนดวยคําถามซึ่งเปนสิ่งเราที่
ดีชวนใหเด็กสงสัย จูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยูในตัว ตนใหกาว
ขึ้นสูขีดสูงสุด และเมื่อผูใหญเขาใจธรรมชาติของเด็กไดใหการสนับสนุนเด็กหรือตอบ สนองเด็กดวยความเต็มใจที่จะ
ตอบแกเด็ก เด็กก็เกิดความพรอมที่จะเรียนรู โดยปกติแลวเด็กปฐม วัยจะชางสังเกตและสํารวจสิ่งตางๆที่อยูแวดลอม
ตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณหรือสิ่งเรามาใหเด็กพัฒนา การสังเกต โดยใชประสาทสัมผัสรับรูทุกดาน เด็กจะพัฒนาการคิด
ไดอยางดี เกมการศึกษาเปนสิ่งเราที่ดี เปนสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด เปรียบเทียบหาความ
แตกตางของสิ่ง ของหรือหารายละเอียดบางอยางในภาพขณะเดียวกันมีคําถามชวนใหเด็กสังเกตมากขึ้น ไดคิด จะ
ชวยใหเด็กมีการพัฒนาเปนผูใฝรูและหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือไดคิด ชวยใหเด็กกลาแสดงออก เรียนรูที่ฟงผูอื่น
ไดตอไป(ผูชวยศาสตราจารย บุบผา . 2012-2013)
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษานํามาพัฒนาใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะห และสามารถสรางองค
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ความรูไดดวยตนเอง นอกจากนี้เด็กจะไดรับประสบการณตรง เรียนรูจากการกระทําของตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนกบั ครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกเด็ก
ปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ ที่ดียิ่งขึน้ แกเด็กปฐมวัย
สืบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหา ที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทักษะการคิด
วิเคราะหและเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมเกมการศึกษา
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห
กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมเกมการศึกษา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5ปจํานวน 34 คน ที่กําลังศึกษาอยู ชั้น
อนุบาล 3โรงเรียนเทศบาลวันดอนแกว ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2560
เครื่องมือวิจัย
1.ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 10เกม
2. แผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา10 ครัง้
3. แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
นําแผนการจัดประสบการณโดยใชกระบวนการณทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลวปดกิจกรรมกับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 10 สัปดาห สัปดาหละ 1วัน
การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
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เลข
ที่
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

คะแนน
กอน
5
4
5
6
5
5
4
5
6
4
5
6
4
5
7
5
6
4
5
4
5
6
5
5
4
5
6
4
5
6
4
5
7
7

คะแนน
หลัง
10
9
9
10
8
10
8
9
9
8
10
8
8
8
10
10
10
9
10
9
9
10
8
10
8
9
9
8
10
8
8
8
10
10

ผลตาง
คะแนน
5
5
4
4
3
5
4
4
3
4
5
2
4
3
3
5
4
5
5
5
4
4
3
5
4
4
3
4
5
2
4
3
3
3

รอยละ
ความกาวหนา
50
50
40
40
30
50
40
40
30
40
50
20
40
30
30
50
40
50
50
50
40
40
30
50
40
40
30
40
50
20
40
30
30
30

จากตารางที่ 1 พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 5
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยทีไ่ ดรับการทํากิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาดานการคิดวิเคราะห มีคะแนนรอยละ
ความกาวหนาสูงทุกคน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทั้งชั้นเรียนกอนและหลังการจัด
กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้น
เรียน
5.11
9.02
42
สรุปผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 จํานวน 34 คน มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 2 ถึง 5
คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 42
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชชุดสื่อเกม
การศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละ
ความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคนที่เปนเชนนี้ เพราะเกมการศึกษาทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นมานั้นมีรูปภาพสีสันทีส่ ดใส มีเกมหลาย
อยางใหเด็กไดผลัดเปลี่ยนเวียนมาเลน ซึ่งผูชวยศาสตราจารย บุบผา เรืองรอง ( 2556) กลาววา เกมการศึกษาเปน
สื่อการเรียนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูส ําหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดาน
สติปญญาหรือการคิดใหแกเด็ก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 32) กลาววา เกม
การศึกษา (Diclaetic Game) เปนกิจกรรมการเลนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเ พื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
มีครูและกติกาการเลนมีกระบวนการเลนเปนสิ่งที่เรากอใหเกิดการเรียนรูดวยความสนุกสนาน บุญชู สนั่นเสียง
(2527 : 29) กลาววา เกมการศึกษาเปนเครื่องชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพอใจและความสนุกสนาน อีก
ทั้งยังทาทายที่จะใหเด็กเลนเสมอ ชวยใหเด็กมีความพรอมไดทุกดาน แตเนนดานสติปญญา เด็กจะใชประสาทสัมผัส
กับ กลามเนื้อมือ ฝกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จําแนกประเภท และฝกหาเหตุผล
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การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
Activities based on the concept of the Executive Function
To promote targeted skills for early childhood.
ยุวดี นกมั่น1 และ สรวงพร กุศลสง2
Yuwadee Nokmun1 and Sroungporn Kusolsong2
1

นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

บทคัดยอ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพื่อสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ กอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลอง
คิดเปนรอยละ 72.27 และ มีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ คิดเปนรอย
ละ 40.41 แสดงวาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดExecutive Function โดยใชเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริม
ทักษะการมุงเปาหมายสูงขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมีทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยู
เสมอ กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 แสดงวาการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
สูงขึ้นคิดเปนรอยละ 40.91 แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function
โดยใชเกมเขาวงกต มีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
คําสําคัญ: กิจกรรมตามแนวคิด Executive Function/ เกมเขาวงกต /ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
ABSTRACT
This research aims to study the Executive Function by using a maze game for young
children and to compare the result of targeted skills before and after organizing activities. The
target group of this research is boy and girl kindergarten children aged 4-5 years, semester 2,
academic year 2017, Ban Pa Daeng School of the District 1 Elementary, Phetchabun. 11 people
were selected by a specific selection. The researchers used an experimental period of four
weeks, five days a week, 20 minutes a day, at 14.00 - 14.20 Between 20 November and 15
December 2017. in activity Education Games. The research instrument was a learning activity plan
based on the Executive Function using 20 plans. 20 Labyrinth Activity Guide, a set of Targeted
skills for pre-school children. The conviction was 0.75 in this research is experimental research
and experimental design One Group Pretest - Posttest Design Data were analyzed by using
percentage.
The research found that
1. The results of the study of the Executive Function using a maze game to promote
targeted skills for early childhood was 31.36% after the experiment, accounted for 72.27% and
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scored the goal development skill was 40.91 percent indicated that the Executive Function was
based on the Maze Game affects the promotion of higher targeted skills.
2. The comparison of target skills for pre- and post-preschool children who received the
Executive Function based on the Maze Game was 31.36% after the experiment, 72.27% showed
that the activity was based on the Executive Function, using a maze game influenced on the
promotion of competency, targeting skills for preschool children was higher at 40.91 percent. It
indicated that preschool children provided with activities based on the Executive Function
concept, using a maze game were improved. This is consistent with the research hypothesis.
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ที่มุงใหเด็กเจริญเติบโต
อยางสมบูรณ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูดวยความรัก ความ
เอาใจใส และจัดการเรียนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนน
เรี ย นให ส นุ ก เล น ให มี ค วามรู แ ละเกิ ด พั ฒ นาการสมวั ย อย า งสมดุ ล (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2550 : 9) ทั้ ง นี้
ความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยทักษะสมอง EF เปน ความสามารถของสมองในการ จัดการชีวิตเรื่องตางๆ ชวยให
เราสามารถตั้งเปาหมายในชีวิต รูจักวางแผน มีความมุงมั่น จดจําสิ่งตางๆ และนําไปใชงานได สามารถ ยั้งคิด
ไตรตรอง ควบคุมอารมณได ยืดหยุนความคิดเปน สามารถจัดลําดับความสําคัญ ในชีวิต รูจักคิดริเริ่มและลงมือทําสิ่ง
ตางๆ อยางเปนขั้นเปนตอน ทักษะเหลานี้เปนสิ่งที่พอแมควรปลูกฝงใหลูกๆ (ชนิดา อินทร. 2559 : ออนไลน) EF
(Executive Functions) เปนกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองสวนหนา ที่เกี่ยวของกับการคิด
ความรูสึก และการกระทํา เชน การยั้งใจคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด การตั้งเปาหมาย
วางแผน ความมุงมั่น การจดจําและเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องตาง ๆ และ
การทําสิ่งตาง ๆ อยางเปนขั้นเปนตอนจนบรรลุความสําเร็จ ซึ่งเปนทักษะที่มนุษยเราทุกคนตองใช เพื่อใหเกิด
ความสําเร็จในการเรียน การทํางาน รวมทั้งการมีชีวิต ครอบครัว ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกยืนยันแลววา
สํ า คั ญ กว า IQ (สมาคมวิ ชาชี พ ครู ป ฐมวั ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม. 2558 :
ออนไลน) ทักษะการมุงเปาหมาย เปนทักษะที่สําคัญใน กลุมทักษะ EF ที่สําคัญทั้งหมด 9 ดาน ใน Executive
Functions ทักษะแหงความสําเร็จในชีวิต และจําเปนอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยทั้งในดานการเรียนและดานการ
ทํางาน ในชีวิตของเด็กซึ่งจะสงผลรวมทั้งเมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ทักษะการมุงเปาหมายชวยใหเด็ก
ปฐมวัย ความอดทนพากเพี ย รเป น ลัก ษณะชี วิ ต สํา คั ญ ที่จ ะนํา เราไปสู ความสํ า เร็จ คนบางคนอาจเป นคนที่ มี
ความสามารถมาก มีพรสวรรคที่ยิ่งใหญ มีศักยภาพซอนอยูมากมาย แตวาไมสมารถประสบความสําเร็จตามที่ควรจะ
เปน ดวยเพราะวาเขาเปนคนที่ชาดความอดทนและพากเพียรเมื่อพบเขากับอุปสรรคหรือปญหาที่ยากลําบากก็ถอย
หนีเลิกราไป ไมทันที่จะไดพัฒนาหรือปลดปลอยศักยภาพที่มีอยูใชมันเปนบันไดไปสูความสําเร็จ คนเราทุกคนตอง
เผชิญกับสถานการณที่ทําใหตองทนดวยกันทั้งนี้ หากเราสามารถพากเพียรไมวาจะเผชิญกับปญหาหรือแรงกดดัน
ใดๆ เราก็จะสามารถเปนคนหนึ่งที่ประสบความสุขความสําเร็จได หากเราเรียนที่จะพัฒนานิสัยของการอดทนให
เกิดขึ้นเปนชีวิตของเรา (เกียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2551 : 29)
เกมการศึกษา เปน การเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆเด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลน
เปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด ในการเลนใหมีไหวพริบ (นิธินาถ อุดม
สันต. 2551 : 17) เกมการศึกษา เปน การจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเปนกลุมกับเพื่อนโดยมีกฎกติกาและวิธีการเลน
ที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีปฏิสัมพันธรูจักการชวยเหลือแบงปนและยอมรับผูอื่นโดยมีครูเปนผูคอย
กํากับดูแลกระตุนใหแรงเสริมเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือการแบงปนการยอมรับ (ลักคะณา
เสโนฤทธิ. 2551 : 17)
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เกมการศึกษา เปน กิจกรรมการเลนที่มีกระบวนการในการเลนตามสวัสดิ์. 2549) เกมการศึกษา เปน สื่อการเรียนรู
และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ชนิดของเกมประเภทตางๆเพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน (วาโร เพ็ง 2546 ที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็ก
ใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดานสติปญญาหรือการคิดใหแกเด็ก
เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเลนแตกตางกันไป สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมความคิด
ใหแกเด็กคือ การเลนเกมการศึกษาควรมีคําถามกระตุนใหเด็กไดคิดดวย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัย
ใครรูอยูเสมอ และเมื่อเด็กไดรับการกระตุนดวยคําถามซึ่งเปนสิ่งเราที่ดีชวนใหเด็กสงสัย จูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยูในตัว ตนใหกาวขึ้นสูขีดสูงสุด และเมื่อผูใหญเขาใจธรรมชาติ
ของเด็กไดใหการสนับสนุนเด็กหรือตอบ สนองเด็กดวยความเต็มใจที่จะตอบแกเด็ก เด็กก็เกิดความพรอมที่จะเรียนรู
โดยปกติแลวเด็กปฐมวัยจะชางสังเกตและสํารวจสิ่งตางๆที่อยูแวดลอมตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณหรือสิ่งเรามาใหเด็ก
พัฒนา การสังเกต โดยใชประสาทสัมผัสรับรูทุกดาน เด็กจะพัฒนาการคิดไดอยางดี เกมการศึกษาเปนสิ่งเราที่ดี เปน
สื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด เปรียบเทียบหาความแตกตางของสิ่ง ของหรือหารายละเอียด
บางอยางในภาพขณะเดียวกันมีคําถามชวนใหเด็กสังเกตมากขึ้น ไดคิด จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาเปนผูใฝรูและหา
ความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือไดคิด ชวยใหเด็กกลาแสดงออก เรียนรูที่ฟงผูอื่นไดตอไป (บุบผา เรืองรอง. 2546 :
ออนไลน) ซึ่ง
จากผลการวิ จัยและติ ดตามพัฒ นาการของเด็กปฐมวั ยของไทยพบวา เด็ก ปฐมวัยกํ าลัง ถูกเรงรั ดให มี
พัฒนาการที่เกินวัยอยางไมสมดุลซึ่งจะสงผลเสียตอการพัฒนาทักษะดานการเรียนรูของเด็กในอนาคต เรงเรียนเขียน
อาน เกินพัฒนาการเด็กซึ่งเกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจากคาดหวังของผูปกครองที่ตองการใหเด็กอนุบาลอาน
ออกบวกลบเลขไดผูบริหารสถานศึกษาที่ขาดความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัยรวมถึงการวัดผล
ดวยการทดสอบความรูดานเนื้อหาสาระทําใหระบบการเรียนการสอนเด็กในระดับอนุบาล มุงเนนการทองจําความรู
ซึ่งเปนการสูญเสียโอกาสในการเรียนรูจากหนาตางแหงโอกาส เพราะเด็กในชวงปฐมวัยสมองจะเปดรับการเรียนรูได
ดีที่สุด โดยเฉพาะทักษะดานพฤติกรรม เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะทางอารมณ การพูดและการเคลื่อนไหว
แตเมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงดานเดียวสงผลใหเด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู ขาดทักษะในการทํางานรวมกับคนอื่น
และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น ซึ่ง เปนการเสียโอกาสที่มีอยูอยางจํากัดในการสรางทักษะ
ทางดานพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลตอคุณลักษณะความสําเร็จดานการศึกษาและการทํางานในอนาคตของเด็ก ปฐมวัย
สวนใหญ มีปญหาทางดานการการมุงเปาหมายในการเรียนรูขาดความกลาแสดงออกไมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ใน
ขณะเดียวกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ครูมอบหมายให เพื่อใหเด็กกลาคิดและกลาลงมือทําใหเกิดผลงานของ
ตัวเองและเปนที่ยอมรับของคนรอบขาง สามารถที่จะนําทักษะการมุงเปาหมายไปใชกับตนเองในปจจุบันรวมถึง
ภายในอนาคต ทักษะดานการมุงเปาหมายทําผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive
Function เพื่อสงเสริมทักษะการการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย โดยเปนการจัด กิจกรรมเกมการศึกษาใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติจริง ผานประสบการณตรงใหกับเด็ก จากการสังเกต และการคิดวิเคราะห สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีทักษะการมุงเปาหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวา
งานวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนและ เปนแนวทางใหแกครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พอ-แม ผูปกครอง ที่พบ ปญหาเกี่ยวกับทักษะการมุงเปาสามารถนํากิจกรรมเกมการศึกษาไปปรับใชเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังถือเปนพื้นฐานสูความสําเร็จของชีวิต ในการ
เรียน การทํางาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัวตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมาย กอนและหลัง การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function
โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย
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สมมติฐานการวิจัย
หลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการมุง
เปาหมายสูงขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการใชเกมเขาวงกตทั้งหมด 20 วัน
ดานตัวแปร
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มี อายุ 4-5 ป ซึ่งกําลังศึกษา
อยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานปาแดง จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น
11 คน เปนเด็กชาย 8 คน และเด็กหญิง 3 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ครั้งนี้ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ชวงเวลา 14.00 – 14.20 น. (กิจกรรมเกม
การศึกษา) ระหวางวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตัวแปรที่ศึกษา
ปฐมวัย

1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับเด็ก
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพทีการจั
่ ด1.1
ดในการวิจัย
กิจกรอบแนวคิ
กรรมแบบ Executive
Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับ
เด็กปฐมวัย

ทักษะการมุงเปาหมาย
พรอมที่จะเรียนรูอยูเ สมอ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มี อายุ 4-5 ป ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานปาแดง จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัย
ทั้งสิ้น 11 คน เปนเด็กชาย 8 คน และเด็กหญิง 3 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือวิจัย
1. การสรางคูมือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขา
วงกต
2. การสรางคูม ือจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต และดําเนินการสรางคูมือเลนเกมเขาวงกตของเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 20 กิจกรรม
3. การสรางคูม ือแบบทดสอบวัดทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย และคูม ือการวัดทักษะ
การมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครัง้ ละ 20 นาที ชวงเวลา 14.00 – 14.20 น. (กิจกรรมเกมการศึกษา) ระหวางวันที่
20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกตดวยการ
หาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา P โดยการเสนอการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหขอมูลในขอนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนการวัดความสามารถดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอสําหรับ
เด็กปฐมวัยในแตละดานที่ไดจากการทดสอบ ทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกม
เขาวงกต มาวิเคราะหการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
สําหรับเด็กปฐมวัย
การสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายดานพรอมที่จะเรียนรูอยู
เสมอสําหรับเด็กปฐมวัย
1.ทักษะการมุงเปาหมายดาน
พรอมที่จะเรียนรูอยูเ สมอ

N

K

11

20

กอนการทดลอง

x

S.D.

6.27

2.15

หลังการทดลอง
P

x

S.D.

31.36 14.45 12.86

P
72.27

ผลการวิ เ คราะห ต ามตารางที่ 4.1 เมื่ อ พิ จ ารณาในตารางพบว า ก อ นการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตเพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ สําหรับ
เด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 31.36 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอสําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 72.27
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการจัดเกมเขา
วงกต
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ภาพที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการใชเกม
เขาวงกต ดังภาพที่ 4.1
ด้านทักษะการมุ่งเป้ าหมาย
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72.27
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ด้ านทักษะการมุ่งเป้าหมาย

ก่อนเรี ยน

31.36

หลังเรี ยน

72.27

การพัฒนา

40.91
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

การพัฒนา

ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
จากภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยดานความพรอมที่จะเรียนรูอยู
เสมอ กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลองมีคะแนนคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวาทักษะการมุง
เปาหมายสูงขึ้นกอนการทดลองซึ่งมีคะแนนการพัฒนาคิดเปนรอยละ 40.91 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพื่อสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ กอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลอง
คิดเปนรอยละ 72.27 และมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ คิดเปนรอยละ
40.91 แสดงวาการจัดเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมีความสามารถทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียน
รูอยูเสมอ กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวาการจัดกิจกรรมแบบ
Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริมความสามารถทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็ก
ปฐมวัยสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 40.91
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยทักษะการมุงเปาหมาย พบวา โดยภาพรวมหลังการจัด
กิจกรรมเกมเขาวงกต สูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาทุกดาน ไดแก ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพื่อสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต คิดเปนรอยละ
31.36 และหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมาย
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สําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 72.27 และมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยคิดเปน
รอยละ 40.91 แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต
เพื่อสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการตามแนวคิด Executive Function คือ
กระบวนการทางความคิดในสวน "สมองสวนหนา" ที่เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก การกระทํา เปนความสามารถ
ของสมองที่ใชบริหารจัดการชีวิตในเรื่องตางๆ การจัดเกมเขาวงกตจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย
ของการสงเสริมพัฒนาการทุกดานโดยจะคํานึงถึงสิ่งที่อยูใกลตัวมุงเนนที่เปนรูปธรรม เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจนเด็กเกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจนทําใหเด็กรูจักการสังเกต ความพรอมที่จะเรียนรูอยู
เสมอ การกลาแสดงออกซักถามในสิ่งที่สงสัยและไดฝกแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษา ดังนี้นิธิ
นาถ อุดมสันต (2551 : 17) กลาววา เกมการศึกษา หมายถึง การเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆ
เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด ในการ
เลนใหมีไหวพริบ และสอดคลองกับ ลักคะณา เสโนฤทธิ (2551 : 17) กลาววา เกมการศึกษา หมายถึง การจัด
กิจกรรมใหเด็กไดเลนเปนกลุมกับเพื่อนโดยมีกฎกติกาและวิธีการเลนที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมี
ปฏิสัมพันธรูจักการชวยเหลือแบงปนและยอมรับผูอื่นโดยมีครูเปนผูคอยกํากับดูแลกระตุนใหแรงเสริมเมื่อเด็กเกิด
พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือการแบงปนการยอมรับ และ ไดฝกทักษะการแกปญหาเปนอยางดีเหตุการณ
และผลการเลนเกมนี้จะชวยพัฒนาทักษะ เอ็กเซคคิวทีฟ ฟงกชั่นหรืออีเอฟ (Executive Functions-EF) ซึ่งเปน
ทักษะที่ชวยใหการดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จ เด็กที่มี EF ดี จะมีความพรอม มากในการเรียน และประสบ
ความสําเร็จทั้งในการเรียนและการทํางาน โดยจะจัดเกมเขาวงกต เพื่อเปนเกมสอนเพื่อนํามาใชทักษะการมุง
เปาหมาย
2. ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลัง
การทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวา กิจกรรมเกมเขาวงกตมีผลตอการสงเสริมความสามารถทักษะการมุงปา
หมายสําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 40.91 ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับ มนทิรา บัวคําศรี (2547 : 127)
กลาววา การมุงเปาหมาย หลายคนมีความเชื่อที่วา คนที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดนั้น จะตองไตเตา
ขึ้นมาตามสายที่ตัวเองทํา ซึ่งมันไมใชความคิดที่ถูกตองนักเพราะบางคนที่ประสบความเสร็จในชีวิตการทํางานนั้น
เขาเพียงแตกลาที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินชีวิตและการทํางานของตัวเขาเอง เขาอาจจะยายตําแหนง
งานไปทํางานที่เหมาะสมกับเขามากกวาตําแหนงเดิมที่เคยทําอยู ถึงแมวาจะไมไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นแตเขาก็ประสบ
ความสําเร็จในการที่เขาสามารถคนพบความตองการของตัวเองเจอ เขาสมารถหางานที่เหมาะสมกับตัวเขาได และ
เขาก็จะทํางานนั้นอยางมีความสุข ขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ
สําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้
2.1 ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลัง
การทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ
40.91 92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอสูงขึ้นกวากอนการจัด
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที
2

0
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ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแบบบูราการวิทยาศาสตร มีคะแนน
เฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.2 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 7.32 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นกวา
กอนการทํากิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวามีรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 41.2
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห /การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร
ABSTRACT
This research aims to study the Executive Function by using a maze game for young
children and to compare the result of targeted skills before and after organizing activities. The target
group of this research is boy and girl kindergarten children aged 4-5 years, semester 2, academic year
2017, Ban Pa Daeng School of the District 1 Elementary, Phetchabun. 11 people were selected by a
specific selection. The researchers used an experimental period of four weeks, five days a week, 20
minutes a day, at 14.00 - 14.20 Between 20 November and 15 December 2017. in activity Education
Games. The research instrument was a learning activity plan based on the Executive Function using
20 plans. 20 Labyrinth Activity Guide, a set of Targeted skills for pre-school children. The conviction
was 0.75 in this research is experimental research and experimental design One Group Pretest Posttest Design Data were analyzed by using percentage.
The research found that
1. The results of the study of the Executive Function using a maze game to promote
targeted skills for early childhood was 31.36% after the experiment, accounted for 72.27% and
scored the goal development skill was 40.91 percent indicated that the Executive Function was
based on the Maze Game affects the promotion of higher targeted skills.
2. The comparison of target skills for pre- and post-preschool children who received the
Executive Function based on the Maze Game was 31.36% after the experiment, 72.27% showed that
the activity was based on the Executive Function, using a maze game influenced on the promotion of
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competency, targeting skills for preschool children was higher at 40.91 percent. It indicated that
preschool children provided with activities based on the Executive Function concept, using a maze
game were improved. This is consistent with the research hypothesis.
ความเปนมาและความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีสาระสําคัญ
คือ ตองสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดกลักการอบรมเลี้ยงดู และให
การศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุข ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ไดกําหนดจุดหมายการศึกษาปฐมวัย มีมาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย ชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546)
การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรที่ เปนการสงเสริมใหเด็กสนใจ อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆรอบ ๆ ตัว เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวลวนประกอบดวย ความคิดรวมยอดทางกายภาพ ซึ่งจะฝกไดโดย
อาศัยการสังเกต การทดลองและการถามคําถาม ประสบการณทางวิทยา ศาสตรที่เด็กปฐมวัยไดรับจะกลายเปนสวน
หนึ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก ถา เด็กรูจักสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เขาใจสิ่งที่เขาสงสัย เขาใจโลกที่เขาอยูและสามารถ
พัฒนาการคิดการ รูจักหาคําตอบแบบวิทยาศาสตรได กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 177) กลาววา การ เรียนรู
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญ
 ญา เปนความสามารถทาง สมอง การรวบรวม
ประสบการณและความรูม าเปนพืน้ ฐานของการคิดเชิงเหตุผลชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหาและ
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ การ พัฒนาทางสติปญญาเนนการพัฒนาศักยภาพทางปญญา
ไดแก การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การคิดแกปญหา การปรับตัวและการใชภาษา และพุทธิปญญา คือ
ความรูความเขา ใจที่เปนพื้นฐานของการขยายความรู การคิดวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินเพื่อการเรียนรู
การเขาใจที่สูงขึ้น และการสอนนักเรียนใหรจู ักการสังเกตกันตามปกติเพื่อใหการศึกษามีความหมาย มีคุณคาแกชีวิตและ
ความสนใจแกนักเรียนทําใหเด็กไดรับประสบการณกวางขวาง สนุกตื่นเตน เด็กเกิดการเรียนรูโดยผานประสบการณตรง
ใน สถานที่เปนจริง (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน . 2536 : 93) จะเปนรากฐานในการเรียนรู จะทําใหเด็กไดจดจํา
ไดนาน การเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจจะทําใหเด็กมีความสุขที่จะเรียนและเรียนดวย ความกระตือรือรนและจะตอบสนอง
เด็กไดน าความรูไ ปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดมีการ พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และดานสติปญ
 ญา
เปนอยางดี
จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญ
 หาในการใชการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหาในการทํากิจกรรม สังเกตไดจากหลายวิธี เชน ครูทดลองผักการเปลีย่ นสี เด็กยังไมเขาใจและ
สรุปออกมาเปนความคิดของตัวเองยังไมดีเทาใดนัก สังเกตไดจากบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การถามตอบระหวางการทํา
กิจกรรม อีกทั้งการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็ก เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมที่จดั ขึ้น ควรคํานึงถึง
ตัวเด็กเปนสําคัญ
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ดวยความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับวิธีการจัดประบการณแบบบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรซึ่ง กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอ ประสบการณเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่
มุงเนนใหเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรและลงมือปฏิบัติ ไดดวยตนเอง ซึ่งจะสงเสริม ใหเด็กเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
เด็กรูจักวิธีการจําแนก แยกแยะ ของ องคประกอบตาง ๆ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การคํานวณ และการวัด สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลตามสภาพความเปนจริงได ตลอดจนยังเปนแนวทางใหครูผูสอนหรือผูที่
เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ไดมี วิธีการสอนที่มุงเนน พัฒนาการคิดวิเคราะหอยางมีระบบผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนการปูพื้นฐานที่ดีใหกับเด็กในการเรียนระดับสูงตอไป การคิดวิเคราะห เปนเทคนิควิธีการสอนวิธี
หนึ่งที่เปนที่สนใจของเด็กทั้งแบบกลุมหรือรายบุคคล สามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ฝกการสังเกต การคิด การ
จําแนก การเรียนรูดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนรู ซึ่งเด็กปฐมวัยวัยสามารถปลูกฝงและรับการจัด
ประสบการณดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได ทั้งในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พื้นฐาน และขั้น
ผสมผสานและจะเกิดการเรียนรูทดี่ ีตอเด็กเปนอยางสูง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประสบการณของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานนครชุม)กอนและหลังการทดลอง
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ของเด็กอนุบาล
ชั้นปที่ 1ครอบคลุมเนื้อหากระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห
กรอบแนวคิดการวิจัย

การส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์โดย
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์

การคิดวิเคราะห์
-ทักษะการสังเกต
-ทักษะการจําแนก
-ทักษะการเรี ยบเทียบ
-ทักษะการวัด
-ทักษะการคํานวณ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ไดแก นักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป จํานวน
25 คน ที่กําลังศึกษาอยู ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 แผน
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2. แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห แบบปรนัย จํานวน 10ขอ
3. ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 ชุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปทดสอบเด็กปฐมวัย จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตรจํานวน 10 ชุด
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน ผูวิจยั นําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไป
ทดสอบเด็กอีกครั้งหนึ่ง ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทําการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที ไดทําการทดลองในชวงเวลา 10.00-10.30 รวมทั้งหมด 10 ครั้ง
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา (พิชิต ฤทธิ์จรูณ,
2545 หนา 127)
ผลการวิเคราะหขอมูล
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานครชุม) จํานวน 25 คน นักเรียนชาย 16 คน
นักเรียนหญิง 9 คน มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน และมีรอยละ
ความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 41.2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
นักเรียนคนทที่
คะแนนกอน
คะแนนหลัง
ผลตางคะแนน
รอยละความกาวหนา
1
3
7
4
40
2
4
7
3
30
3
2
6
4
40
4
4
8
4
40
5
4
8
4
40
6
3
6
3
30
7
3
8
5
50
8
3
7
3
30
9
3
7
4
40
10
4
7
3
30
11
2
6
4
40
12
3
7
4
40
13
3
8
5
50
14
3
7
4
40
15
3
7
4
40
16
3
7
4
40
17
3
8
5
50
18
4
8
4
40
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นักเรียนคนทที่
19
20
21
22
23
24
25
รวม

คะแนนกอน
3
3
3
3
4
3
3
80

คะแนนหลัง
7
7
7
8
9
7
8
183

ผลตางคะแนน
4
4
4
5
5
3
5
101

รอยละความกาวหนา
40
40
40
50
50
30
50
183

จากตารางที่ 1 พบวาโดยรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร (บานนครชุม) เพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน แสดงวาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลไดรับการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร พัฒนาดานการคิดวิเคราะห มีคะแนนรอยละความกาวหนาสูงขึ้นทุกคน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทั้งชั้นเรียนกอนและหลังการจัด
กิจกรรม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลีย่
คะแนนรอยละความกาวนา
กอนทํากิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
ทั้งชั้นเรียน
3.2

7.32

41.2

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32
ตามลําดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 41.2
แผนภูมิแทง
เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นอนุบาล 1ทั้งชั้น
เรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียน
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จากแผนภิมแทง
พบวาคารอยละเฉลี่ยคะแนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32 ตามลําดับ
และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 41.2
สรุปผลการวิจัย
ผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นอนุบาล 1ทั้งชั้นเรียน
เพิ่มขึ้น เทากับ 41.2
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม)
กอนและหลังการจัดกิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคนที่เปนเชนนี้ เพราะการ
จัดประสบการณแบบวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมานั้นมีรูปแบบที่นาสนใจ มีสิ่งแปลกใหม การทดลอง และมีการสังเกต
จําแนกสิ่งตางๆ ซึ่งสรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 21 - 22) กลาววา ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตางๆ ไดแก การสังเกต การ จําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัด
กระทํา และสื่อความหมายขขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณการตั้งสมมตฐาน การกําหนด และการ
ควบคุมตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองและการตีความหมายขขอมูล และลงขอสรุปได อยางคลลอง
แคลวถูกตองและแมนยํา เพื่อการเสาะแสวงหาความรู หรืออแกปญหา อันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน ความนึกคิด
อยางเปนระบบ ดังนั้น การศึกษาการจัดปรสบการณแบบปฏิบัติการทดลองเปรียบเทียบกับการจัดประสบการณแบบใช
อุปกรณประกอบการสาธิตกับเด็กปฐมวัย พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลอง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบใชเกมประกอบการสาธิต ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สุรีย สุธาสิโนบล (2541 : 53) กลาววา กระบวนการคนควาทดลอง เพื่อหาขอเท็จจริง ในขณะที่
ทดลองไดมีโอกาสฝกฝนทั้งในดานการ ปฏิบัติและพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ วิชชุดา งามอักษร (2541 : 53) กลาวว
าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนอยาง
เปนระบบกลาวถึงความหมายของการจัดประสบการณวิทยาศาสตร ไววาการแสวงหาวิธีการที่เรียกวากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก กาสังเกต การวัด การลงความเห็นจากขอมูล การตั้งสมมุติฐาน การตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุป การทํานายการจําแนกประเภท การคํานวณ การหาความสัมพันธ และการทดลอง พบวาเด็กปฐมวัย ไดรับการ
จัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมใน
แตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่จัดกิจกรรม
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
Activities learning Project Appoarch to promotethescientific consensus for Early childhood
รุจิรา บุญศรี และ วิชญาพร ออนปุย
Rujira Boonsri and Wichayaporn Oonpuy
บทคัดยอ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น สูงขึ้นรอยละ 33.92 แสดงวา
เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
โดยมีคารอยละ 33.92แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัด
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบโครงงาน /ทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
ABTRACT
This research objective is as follows 1) To study the learning activities and projects for early
childhood 2) To compare the scientific skill to comment for early childhood before and after the
learning activity project. The target groups are used in this study is early childhood male and female
students aged between 5-6 years in kindergarten 2, 2nd semester 2017, Nongkwai school, Lomsak
Phetchabun province, Phetchabun primary educational service area office 2. There are 14 early
childhood boy and girl students chosen by specific selection. It took 4 weekdays to study and use 20
minutes per time. Research tools include: 1) 20 learning activity project plans 2) 1 learning activity
guideline 3) The test of the scientific skills to comment. The research used a One Group Pretest Posttest Design and the data were analyzed using statistical percentage.
The research found that
1) The result of scientific skill to comment of early childhood students before the learning
activity project is 30 percent and after is 63.92 percent. This has resulted in a score of scientific skills
to comment increasing 33.92 percent. The students are developed their scientific skill which is higher
than before using activity.
2) A study comparing the scientific skill to comment for early childhood students before and
after learning activity project found that before learning activity project is at 30 percent and after the
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project is at 63.92 percent. This result is up to 33.92 percent. The scientific skill to comment for early
childhood students is developed. This is consistent with the hypothesis.
ความเปนมาและความสําคัญ
เด็กชวงปฐมวัยเปนชวงสําคัญที่สมองของเด็กจะจดจํา เก็บเกี่ยวจากประสบการณในชีวิตประจําวัน ถือเปน
โอกาสทองที่ไมควรละทิ้ง และเพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูคือการชวยเตรียม
ใหผูเรียนมีความพรอมในการปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษะที่เปนไปของสังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลง ครูคือผูที่ตองชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพของเขา มุงเนนใหลดการเรียนรู
ทางดานวิชาการลง แตไปเพิ่มการพัฒนาทักษะตางๆ ใหมากขึ้น ทั้งดานทักษะในการชีชีวิต ทักษะการคิด และการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ครูตองเปนผูที่ขยัน อดทน สงบ มีสมาธิดี รักและเอื้ออาทรตอศิษย เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน เปนการฝกให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูที่คอยออกแบบการเรียนรู ชวยให
ผูเรียนบรรลุผลได
การจัดกิจกรรมแบบโครงการ เปนการสืบคนหาขอมูลอยางลึกตามหัวเรื่องโครงการที่เด็กสนใจควรแกการ
เรียนรู โดยปกติการสืบคนจะทําโดยเด็กกลุมเล็ก ๆ ที่อยูในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นรวมกัน หรือบางโอกาสอาจเปนเพียง
เด็กคนใดคนหนึ่งเทานั้น จุดเดนของโครงการคือความพยายามที่จะคนหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไมวา
คําถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครูหรือจากเด็กและครูรวมกันก็ตาม จุดประสงคของโครงการคือการเรียนรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง
มากกว าการเสาะแสวงหาคําตอบที่ถูก ตอ งเพื่อตอบคํา ถามที่ค รูเ ปนผู ถาม (Katz. 1994; อางถึง ใน สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542:75)
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยเปนการเรียนรูความจริงตามธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก โดยอาศัยทักษะหลาย ๆ ดาน ชวยใหเด็กเปนคนชางสังเกต กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น
ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติตามวัย ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของเด็ก สงเสริม
ประสบการณใหกวางขวางยิ่งขึ้น สามารถคนควาแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง รูจักสังเกต ไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง และ
ลงความเห็นได นําไปใชในชีวิตประจําวันไดโดยผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบและมีเหตุผล ดังที่เพียเจต (Piaget
1972:1-10; อางถึงใน สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2554:52) ไดกลาววา พัฒนาการทางสติปญ
 ญาของบุคคลเปนไปตามวัยตาง
ๆ เปนลําดับขั้น โดยขั้นที่เกีย่ วของกับทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัยคือ ขั้นกอน
ปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตอายุ 2-7 ป แบงออกเปนขั้นยอยอีก 2 ขั้น คือ ขั้นกอนเกิดสังกัป
(Preconceptual Thought) และขั้นการคิดแบบหยั่งรู นึกออกเองโดยไมใชเหตุผล (Intuitive Thought) ซึ่งขั้นขั้นการ
คิดแบบญาณหยั่งรู นึกออกเองโดยไมใชเหตุผล (Intuitive Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ป ขั้นนี้เด็กจะ
เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รวมตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ เขาใจความหมายของ
จํานวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ แตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียม
ลวงหนาไวกอน รูจักนําความรูในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่นและสามารถนําเหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุปแกปญ
 หา โดย
ไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรู หรือสัมผัสจากภายนอก
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยเบื้องตนพบวา วิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต การมี
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทดี่ จี ะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใหอิสระทั้งในดาน
ความคิดและดานการกระทํา ฝกใหเด็กไดตั้งคําถาม ไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ไดทดลองผิดทดลองถูกดวยตนเอง
ผานประสาทสัมผัสทั้งหา ฝกใหเด็กไดรูจักแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและลงความเห็นไดอยางถูกตอง เพื่อที่เด็กจะไดมี
พัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ผูวิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู

450

แบบโครงงานเพื่อสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทาง
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นที่สูงขึ้น และเพื่อเปนแนวทางใหแกครูหรือผูที่เกี่ยวของในการนําไปพัฒนาเด็กตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน
สมมติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม

มีทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น

ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหา
การสอนแบบโครงงานและทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น รวมทั้งหมด 20 ครั้ง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะวิทยาศาสตรดา นการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน

ทักษะวิทยาศาสตร์ดา้ นการลงความเห็นสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมาย ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานหนองไขว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 14 คน เปนเด็กชาย 10 คน และเด็กหญิง 4
คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 20 แผน
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2. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 1โครงการ มีการเตรียมอุปกรณที่เกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และดําเนินการสรางคูม ือการสอนแบบโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 1 โครงงาน
3. แบบทดสอบวัดทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 1 ชุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดกําหนดการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครัง้ ละ 20 นาที เวลา 10.00 – 10.20 น.ใชในกิจกรรมเสริมประสบการณ ระหวางวันที่
20 พฤศจิกายน 2560 -วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เพื่อสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น ดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
คารอยละ โดยการเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหขอมูลในขอนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่ไดจากการทดสอบ
ทัง้ กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาวิเคราะหการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 4.1 คาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
การสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานการลงความเห็นสําหรับเด็ก N
K
x S.D. P
x S.D. P
ปฐมวัย
1.ทักษะวิทยาศาสตรดานการลง 14
20
6
1.20 30
12.78 2.23 63.92
ความเห็น
ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาในตารางพบวา กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพือ่ สงเสริม
ทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 30 ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เพื่อสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 63.92
เพื่อใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน
ผูวิจัยจึงนําคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมทักษะ
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัยมานําเสนอเปนแผนภูมิแทงเชิงเปรียบเทียบปรากฏดังภาพประกอบ
4.1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดา นการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ภาพที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดังภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการทดลอง
คิดเปนรอยละ 30 หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดา นการลง
ความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอน
การจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดา นการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมคี ะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดง
วาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดา นการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผล
ใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ไว
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้ง นี้ ทํา ใหทราบวา เด็กปฐมวัย มีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น พบว า โดย
ภาพรวมคะแนนทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสามารถอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้
1.ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดง
วาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมโดยทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมเปน 4 สัปดาห ซึ่งดําเนินในกิจกรรมเสริมประสบการณ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมเปน 3
ระยะ ไดแก 1.เริ่มตนโครงงาน 2.พัฒนาโครงงาน 3.รวบรวมสรุป โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรเปนขั้นตอน
4 ขั้นตอนไวในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู ขั้ น ที่ 3 ขั้ น สรุ ป
และขั้นที่ 4 ขั้นผอนคลาย ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน 4 สัปดาห 4 หนวย ไดแก
สัปดาหที่ 1 หนวยธรรมชาติ
สัปดาหที่ 2 หนวยภูมิปญญาทองถิ่น
สัปดาหที่ 3 หนวยผลไม
สัปดาหที่ 4 หนวยอาหารดีมีประโยชน
อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สามารถชวยพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็นไดเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของ
ผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆอยางลุมลึก ผานการพูดคุย รวมกันตั้งคําถาม สืบคนขอมูล สืบคนหาคําตอบ
จากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง รวมกันแสดงความคิดเห็น และรวมกันลงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับกุลยา
ตันติผลาชีวะ (2551:69) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให
ความสําคัญกับเด็ก สงเสริมใหเด็กแสวงหาคําตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกเพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง โดยที่เด็กหรือครูรวมกันกําหนดเรื่องที่ตองการเรียนรู แลวดําเนินการแสวงหาความรูดวยกระบวนการแกปญหา
โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงและจากแหลงเรียนรู โดยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทํา
โครงงานเรื่องกลวยเพื่อสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ที่สอดคลองกับกิตติคุณสุมน
อมรวิวัฒน (2552:158) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการ หมายถึง การสืบคนหาขอมูลอยางลุมลึกตามหัวขอเรื่องที่เด็ก
สนใจ เนนใหเด็กกระทําอาจเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ก็ได โครงการนั้นจะตองประกอบดวยทฤษฏีและหลักการ มีการ
ดําเนินงานเปนขั้น ๆ โดยใชวิชาหลาย ๆ วิชาที่เกี่ยวของมาบรูณาการ เพื่อใหเกิดการเรียนรู ระยะเวลาทําโครงการขึ้นอยู
กับเรื่องที่เด็กสนใจ
2. จากการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผล
ใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลตอการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนความสนใจของผูเรียน
เปนหลัก เปดโอกาสใหผูไดเปนผูแสวงหาคําตอบดวยตนเอง จากประสบการณเดินที่มีอยู ผสานเขากับประสบการณใหม
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ผานการลงมือปฏิบัติจริง ใชทักษะทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาคําตอบ เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตอง และสามารถ
นําไปพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับสรวงพร กุศลสง (2552:140) ได
กลาวถึงทักษะการลงความเห็นวา เปนการอธิบาย บอก ความรูที่ไดรับจากการสังเกต ทดลอง สืบคนและศึกษาจาก
ประสบการณเดิม แลวสามารถสรุปลงความเห็นโดยการแยกแยะความแตกตางระหวางการสังเกต การจําแนกประเภท
การวัดอยางเปนเหตุและผล โดยนําองคความรูจากประสบการณเดิม มารวมในการสรุปและแปรผลขอมูลมี่ไดรับรู เรียนรู
เปนขอความ และอธิบายใหคนอื่นเขาใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
สําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้
2.1 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาเด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดา นการลงความเห็นสูงขึ้นกวากอนการ
จัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
เอกสารอางอิง
กิตติคณ
ุ สุมน อมรวิวัฒน. (2552). รวมนวัตกรรมทฤษฏี การศึกษาปฐมวัยสูก ารประยุกตใชในหองเรียน.
พิมพครั้งที่2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสาราเด็ก.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมติ รสัมพันธ กราฟฟค.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2542). การเรียนรูของเด็กปฐมวัย.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สุวัฒน วิวัฒนานนท. (2554). ทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สหมิตร
พริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง.
สรวงพร กุศลสง. (2552). วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย. เพชรบูรณ: ดีดีการพิมพ.
อนุวัติ คูณแกว. (2555). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

455

ผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีตอพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท1ี่ /3
The results of the story telling activities on the self-discipline behavior of preschool
children in kindergarten 1/3
ศิริวรรณ มหามาต1 พัทธนันท วงษวิชยุตม2 และเพ็ญนภา บูลยประมุข3
Siriwan Mahamat1 Pattanan Wongwitchayut2 And Pennapa Boonpramuk3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ

ผลการวิจัยพบวา
การจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีตอพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั ในตนเอง มีคารอยละเฉลี่ยคะแนน
กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 4.35 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 8.05 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นกวา
กอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 37
คําสําคัญ: การเลานิทาน, พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
Abstract
The classroom research has the purposes to compare self-discipline behavior of
preschool children before and after storytelling activities. The target group is 20kindergarten 1
students, Kamphaengphet Kindergarten in Kamphaeng Phet. The tools in this research included 1)
storytelling plan 2) self-discipline record statements used in classroom research include:
percentage progress. The activities were organized 20 times.
The mean score of the study found that storytelling activities on the self-discipline behavior
before the activity was 4.35, and after the activity was 8.05. The score after the activity was
higher than before the activity. When we compare the whole class, the percentage of progress in
the whole class was 37.
Keywords: tales, self-discipline, early childhood
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชี้วัดใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ2546:3)
การปลูกฝงระเบียบวินยั ในตนเองใหกับเด็กจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการปลูกฝง
ระเบียบวินยั ในชวงปฐมวัย เนื่องจากเปนการบมเพาะเมล็ดพืชแหงวินัยในตัวเด็กตั้งแตระยะเริ่มแรก เพื่อใหวินัยหยั่ง
รากลึกลงอยางมั่นคงมากขึ้นดังทีพ่ ระธรรมปฎก(2538: 18-22) ไดแสดงธรรมไววาการสรางวินัยที่ดีทสี่ ุดตองอาศัย
ธรรมชาติของมนุษยดวยการเริ่มตนจากการยอมรับวามนุษยสวนใหญอยูดวยความเคยชินการสรางระเบียบวินัยใน
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ตนเองจึงตองทําใหวินัยเปนพฤติกรรมที่เคยชินโดยพยายามเอาพฤติกรรมที่ดีทมี่ ีระเบียบวินัยในตนเอง ใหเด็กทําเปน
ครั้งแรกกอนซึ่งไดแกในชวงปฐมวัย หลังจากนั้นเมื่อเด็กทําบอยๆ ซ้าํ ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และเปนวิถีชีวิตในที่สุด
เอกสารทางวิชาการหลายฉบับไดระบุไวอยางสอดคลองกันวา เปาหมายที่สําคัญที่สดุ ของการปลูกฝงระเบียบวินัย
ใหแกเด็กคือ การพัฒนาใหเด็กมี "ระเบียบวินยั ในตนเอง" (Dinkmeyer, McKay, and Dinkmeyer, 1989: 106;
Gordon and Browne, 1996: 15; Hendrick, 1996: 276; Marshall, 2001: 67) เพราะการที่เด็กมีระเบียบวินัย
ในตนเองเปนปจจัยสําคัญในการที่เด็กจะอยูร วมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยใหสังคมมีความสงบสุข และ
เปนระเบียบเรียบรอยโดยสมัครใจโดยที่การประพฤติปฏิบัตินเี้ ปนสิ่งที่สงผลดีตอตนเอง และไมทําใหผอู ื่นเดือดรอน
กรรณิการ พงศเลิศวุฒิ ( 2547: 2) ไดกลาววา ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่มักจะมีการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ
จากการเลียนแบบบุคคลที่เด็กรักและศรัทธาและเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
(Bandura Social Learning Theory) ที่เชื่อวาเด็กเรียนรูพฤติกรรมจากการใชตัวแบบ สัญลักษณและทุกสิ่งทุก
อยางในสังคมซึ่งเกิดจากการรับรูพฤติกรรมและสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําตามตัวแบบนั้นไดจากการสังเกต
พฤติกรรมของ
นิทานมีอิทธิพลตอเด็กปฐมวัยมาก ซึ่งการตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และธรรมชาติของเด็กใน
ระดับปฐมวัย ถือเปนหัวใจสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกเด็กในวัยนี้ การเลานิทานเปนกิจกรรม
หนึ่งที่ตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กเนื่องจากการเลานิทานทําใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลาย
อารมณแลวเนื้อหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ีงามอันเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กอีกทั้งยัง
ชวยเสริมการมีระเบียบวินัยเปนคุณลักษณะทางดานพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตาม
กิจวัตรประจําวันพื้นฐาน เพื่อเปนการฝกการฟงและการมีวินัยใตนเองใหพัฒนาในระดับสูงตอไปซึ่งผานการเรียนรู
จากประสบการณตรงโดยการฟงและการฝกปฏิบตั ิจริงใชการเลานิทานจากแผนจัดประสบการณหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษา
ความสําคัญของการเลานิทานดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา
ดานระเบียบวินัยของเด็กอนุบาลซึง่ เปนชวงที่มีความสําคัญตอการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูโลก
ภายนอก ถาเด็กในวัยนีไ้ ดรับการพัฒนาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญ
 ญา คุณธรรมจริยธรรม และ
ความมีระเบียบวินัยในตนเองควบคูกันไป จะเปนการวางรากฐานการเรียนรูและชีวิตที่ดีงามของเด็กตอไปในอนาคต
การเลานิทานเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยซึ่งจะชวยพัฒนาสมองและเพิ่มพูนประสบการณใหกับเด็กได
เปนอยางดี
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญการพัฒนาพฤติกรรมดานระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่1โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกําแพงเพชรโดยใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองแกเด็กใหเปนบุคคลที่มรี ะเบียบวินัยและเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเลานิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ครอบคลุม
เนื้อหาการเลานิทานและความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
วิธีดําเนินการวิจัย

พฤติกรรมความมีระเบียบ
วินยั ในตนเอง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 3-4 ป จํานวน 20
คน กําลังศึกษาอยูช ั้นอนุบาล 1ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชภัฎกําแพงเพชร
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการประสบการณเลานิทาน
2. แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยั นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยการเลา
นิทาน โดยมีวิธีการดําเนินกิกรรมตามขั้นตอนในตารางดังนี้
ตารางดําเนินการจัดกิจกรรม
ครั้ง
ว/ด/ป
กิจกรรม
เวลา
หมายเหตุ
1
6 พ.ย 60
นิทานเรื่อง เจาหมูปงปอง
11.00 – 11.30 น.
2
8 พ.ย 60
นิทานเรื่อง ผูมีน้ําใจ
11.00 – 11.30 น.
3
10 พ.ย 60
นิทานเรื่อง ผึ้งจอมขยัน
11.00 – 11.30 น.
4
13 พ.ย 60
นิทานเรื่อง เมนขึ้อิจฉา
11.00 – 11.30 น.
5
15 พ.ย 60
นิทานเรื่อง กุงกิ๋งไปสวนสัตว
11.00 – 11.30 น.
6
17 พ.ย 60
นิทานเรื่อง กระรอกนอยไมมรี ะเบียบ
11.00 – 11.30 น.
7
20 พ.ย 60
นิทานเรื่อง มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
11.00 – 11.30 น.
8
22 พ.ย 60
นิทานเรื่อง จอชนอยไมอยากโต
11.00 – 11.30 น.
9
24 พ.ย 60
นิทานเรื่อง แมลงปอจอมซน
11.00 – 11.30 น.
10
24 พ.ย 60
นิทานเรื่อง โกะเลี้ยงแกะ
11.00 – 11.30 น.
11
29 พ.ย 60
นิทานเรื่อง เจามอมตัวแสบ
11.00 – 11.30 น.
12
1 ธ.ค 60
นิทานเรื่อง เบิ้มแมวใหญกับจอยแมว
11.00 – 11.30 น.
เล็ก
13
4 ธ.ค 60
นิทานเรื่อง กากระหายน้าํ กับเหยือก
11.00 – 11.30 น.
น้ําใสใบโต
14
6 ธ.ค 60
นิทานเรื่อง ลูกเตาตวมเตี้ยม
11.00 – 11.30 น.
15
8 ธ.ค 60
นิทานเรื่อง หาจี๊ดเจีย๊ วจาวกับแมว
11.00 – 11.30 น.
หงาวดุดุ
16
11 ธ.ค 60
นิทานเรื่อง จิ้งหรีดใจดี
11.00 – 11.30 น.
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17
18
19

13 ธ.ค 60
15 ธ.ค 60
18 ธ.ค 60

นิทานเรื่อง ไขเจียวเดี๋ยวเดียวอรอยจัง
นิทานเรื่อง เพื่อนใหมของนีโม
นิทานเรื่อง หมูนอยขี้หวง

11.00 – 11.30 น.
11.00 – 11.30 น.
11.00 – 11.30 น.

20

20 ธ.ค 60

นิทานเรื่อง ดวยจอมพลัง

11.00 – 11.30 น.

การวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยไดรวมคะแนนผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลที่แสดงพฤติกรรมและวัด
ไดในแตละวัน
2. รวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละวันใหครบ 20 ครั้ง
3. หาคะแนนรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละสัปดาหจนครบ 20 ครั้ง
4. แสดงคาคะแนนจากการปฏิบตั กิ ารเลานิทาน ใน 10 ครั้ง ไวในตารางเดียวกัน เพื่อใหเห็นความกาวหนาของ
คะแนนความมีวินยั ในตนเองที่เปนผลมาจากการครูเลานิทาน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูว ิจัยเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปที่มตี อความมีระเบียบวินยั ใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคล ( พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2545, หนา 127 )
สรุปผลการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางตอไปนี้
แผนภูมิแทงที่ 4.1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีตอ พฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท1ี่ /3 กอนและหลังการจัดกิจกรรม
ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียน

10
8
6
4
2
0

กอนการจัดกิจกรรม

หลังการจัดกิจกรรม

จากแผนภูมิแทงที่ 4.1 พบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ
4.35 และ 8.05 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ
37
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสงเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม มี
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พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองที่ดีขึ้นตามลําดับ สอดคลองดังที่ทัศนีย อินทรบํารุง (2539 : 40 – 44) ได
ศึกษาวิจัยวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน ผลปรากฏวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองแตกตางกันของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวาง
การจัดกิจกรรมระหวางชวงสัปดาหที่มีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่จดั กิจกรรม
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.( 2546 : 3 ).พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา.
กรรณิการพงศเลิศวุฒิ. (2547). ผลของการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบละครสรางสรรคตอความ
มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทัศนีย อินทรบํารุง.( 2539 : 69 ).วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน .
ปริญญานิพนธ (กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู. พิมพครั้งที่3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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สงเสริมทักษะการอาน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใชกจิ กรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ
Promoting reading skills And author of children with storytelling activities.
Children from kindergarten to school Taksin 3/1 Rachanusorn.
สุรียวรรณ บุญฤทธิ์1 สุนี บุญพิทักษ2 และนิชรินทร จําปานิล3
Sureewan bonyarit1 Sunee Boonpituk2 And Nicharin Jumpanil3
1

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ

2

บทคัดยอ

ผลการวิจัยพบวา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนพบวา ทักษะการอานและเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลานิทาน มี
คะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 4 ถึง 5 คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียน
เทากับ 43.5
คําสําคัญ: การอานและการเขียน/การเลานิทาน
Abstracts
The research objective of this class is to compare the reading and writing skills of
early childhood students before and after storytelling activity. The target group was 23 students
from kindergarten 3/1 of Taksin Rachanusorn school. The instruments used in the research were:
1) storytelling experience plan, 2) an observation form. The statistics used in this study classes
included the percentage of progress. The activities had been performed 15 times.
The classroom research study found that writing and reading skills of early
childhood students using storytelling activity increase in the percentage of people from 4 to 5
percentage and progress in the class is at 43.5.
Keywords: reading and writing / storytelling.
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติเปนวัยพื้นฐานแหงชีวิต ที่ตองไดรับการอบรมเลีย้ งดูเปนอยางดี
ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรูม ากที่สุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศรี.2547: 6) เพราะเปนวัยที่
รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต ถาเด็กไดรับการเลีย้ งดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของเด็กก็จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) ดังนั้นการเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะไดรับการพัฒนาทั้ง
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ – สังคมและสติปญ
 ญา จึงมีความสําคัญดังที่นักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึง
ความสําคัญในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนชวงที่พัฒนาการทั้ง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงเปนระยะ
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เหมาะสมทีส่ ุดตอการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กอยางมั่นคงและถูกตองเพราะเด็กในวัยวัยนี้
งายตอการปลูกฝง พฤติกรรม และการเรียนรูส ิ่งตางๆ (บังอร จําปา. ม ป.ป.: 1) ดังที่
บรูเนอร (Bruner. 1961: 55) กลาววา ภาษาเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทักษะทั้ง 4
ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อใชในการรับสงขอมูล ถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษา
ครบทุกดานอยางเพียงพอจะทําใหการเรียนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
(2547: 143) กลาววาเด็กปฐมวัยเรียนรูภ าษาจากการมีปฏิสัมพันธกบั บุคคลรอบขางและสิ่งตางๆ จากการ ไดเห็นได
ฟง การไดสมั ผัส การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนสิ่งที่ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาจนกระทั้ง
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารได ดังนั้นการที่เด็กจะสามารถสือ่ ความหมายใหผูอื่นเขาใจนั้นตองอาศัยภาษา
การเขียนเปนหนึ่งใน 4 ทักษะที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการเขียนเปนการ
ถายทอด ความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและความตองการ โดยผานการสื่อสารดวยระบบเครื่องหมายอันไดแก
ตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม.2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ การเขียนเปนทักษะทาง
ภาษาที่ยากสําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเนื้อมือที่แข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเนื้อเล็กอยูใน
ระหวางพัฒนาดังนั้น เด็กควรไดรบั การพัฒนา กลามเนื้อเล็กเพื่อเตรียมความพรอมในการขีดเขียนโดยการใชวัสดุ
อุปกรณและกิจกรรมตางๆ ที่เด็กจะไดฝกการใชกลามเนื้อมือและฝกการสรางความสัมพันธระหวางมือและตา ซึ่ง
เปนทักษะที่จําเปนในการเขียน และกิจกรรมทีส่ งเสริมความสามารถดานการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวิธี
เชน การปน ดินเหนียว การพิมพภาพการเลนบล็อก การวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจการที่
สําคัญกิจกรรมหนึ่ง เพราะนิทานมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก ชวยพัฒนาเด็กทางดานลักษณะชีวิต เด็กได
เรียนรูถึงลักษณะชีวิตทีด่ ีผานนิทานที่ปรารถนาใหเด็กมีพฤติกรรมทีด่ ีเชน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกลาหาญ มี
ความยุติธรรม และยังชวยพัฒนาเด็กดานบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเปนองคประกอบที่มีอยูมากในนิทานซึง่ เด็กจะไดรับ
รูถึงบุคลิกภาพที่ดีที่จะชวยใหอยูในสังคมไดอยางดีเชน ความเชื่อมั่นการรักษาตนความสุภาพออนนอม ความมี
มารยาทที่ดีความเปนผูนํา การพัฒนาเด็กดานความรูและสติปญ
 ญา การพัฒนาเด็กในดานทักษะและความสามารถ
การพัฒนาเด็กในดานสุขภาพ นิทานเปนกระบวนการหนึ่งที่กําหนดบทบาท ในดานสุขภาพใหเกิดแกเด็ก เพราะเมื่อ
เด็ก ไดอานหรือ ฟงนิทานแลวจะกอใหเกิด การเรียนรูในการที่จะรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน
ในปจจุบันนี้พอ แม ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กสามารถอานได
เขียนได พอ แมจะชื่นชมในโรงเรียนและครูที่สอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูชั้นอนุบาลแลวอานเขียนไมไดดังนั้น
ทั้งครูและผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยา วิยาภรณ. 2547: 18) โดยที่เด็กยังไม
เขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเนื้อมือ และความสัมพันธระหวางมือกับตาไดซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก
เด็กจะเกิดความเครียดทางอารมณรสู ึกผิดหวัง เมื่อเขียนไมไดผลทีต่ ามมาคือ เด็กจะเกลียดการเขียน และไมอยากมา
โรงเรียน อีกทั้งทางครูและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมหรือเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนา
กลามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธกันซึ่งความพรอมในการเขียนของเด็กตองมาจากความพรอม ของเด็กและการ
ใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมือสัมผัสกับอุปกรณไดลองผิด ลองถูก ไดคิด ตัดสินใจและไดการฝกฝนการทํางาน
ประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ – ตา เพื่อพัฒนาไปสูการใชมือในการเขียน และทํากิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ
ตอไป จากสภาพปญหาที่กลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ และสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานที่มีผลตอการพัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นในระหวางที่ไดไปฝกประสบการณ
ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญที่จะศึกษาการสงเสริมพัฒนาการดานการอานและการเขียน โดยการใชกิจกรรมการเลา
นิทาน นํามาพัฒนาใหเด็กเกิดทักษะการเขียน การเรียนรู นอกจากนี้เด็กจะไดรับประสบการณตรง เรียนรูจากการฟง
การเลาเรื่องราวดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาความคิด และการพัฒนาดานกลามเนื้อมืออยางเปนระบบ ซึ่งผลจาก
การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนกับครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจัด
ประสบการณเพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ ที่ดียิ่งขึน้ แกเด็กปฐมวัยสืบตอไป เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ

462

ตามวัยที่ดี สามารถอยูรวมกับผูอนื่ ได สามารถพัฒนากลามเนื้อมือ หรือทําในสิ่งที่อยากทํา อยากรูอยากเห็นเหมือน
เด็กปกติทั่วไป เพราะทักษะดานการอานและการเขียนถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สดุ เพราะการอานและการเขียน
เปรียบเสมือนเปนการเรียนรูของเด็กในทุกชวงวัย
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลา
นิทาน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเลานิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหาเรื่องการเลานิทานและทักษะการอาน และการเขียนของเด็กปฐมวัย รวมทั้งหมด15 ครั้ง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัด กิจกรรมการเลานิทาน
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการอานและการเขียน
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ทักษะการอ่านและการเขียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนกลุม เปาหมายชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3/1 จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ
เครื่องมือวิจัย
1. แผนจัดกิจกรรมการเลานิทาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานและการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยไปสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการการเลา
นิทาน จํานวน 15 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผูวิจัยจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย
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ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทําการทดลองเปนเวลา 15 สัปดาห
สัปดาหละ 1 วัน วันละ 60 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 09.30 – 10.30 รวมทั้งหมด 15 ครั้ง ดําเนินการ ดังนี้
1.กอนดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน ไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและ
การเขียนของเด็กปฐมวัย
2.ดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน 15 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 60 นาที
จํานวน 15 สัปดาห
3.เมื่อดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมกิจกรรมการเลานิทาน ครบ 15 ครั้ง ไดทําการสังเกตพฤติกรรม
วัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย
4.นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม ไปวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ
ความกาวหนาของเด็กทุกคน และทั้งชั้นเรียน
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ผูวจิ ัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา มีสตู รคํานวณ ดังนี้
( พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2544:127) ใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนารายบุคคล โดยเอาคะแนนหลังการทดลอง
มาลบกับคะแนนกอนการทดลอง แลวคูณดวยหนึ่งรอย หารดวยคะแนนเต็ม
ถาตองการหาคารอยละความกาวหนาของทั้งชั้นเรียน หาไดโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการ
ทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง เอาคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน หารดวย
คะแนนเต็ม และคูณดวยหนึ่งรอย
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 เปรีบยเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการอานการเขียนของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจัด
กิจกรรม

จากตารางที่ 1 พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต 4 คะแนนถึง 5
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยทีไ่ ดรับการทํากิจกรรมการเลานิทาน พัฒนาดานทักษะการอานและการเขียน มี
คะแนนรอยละความกาวหนาสูงทุกคน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ทั้งชั้นเรียนกอนและหลังการ
จัดกิจกรรม

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 4.0 และ 8.7 ตามลําดับ
และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาทั้งชั้นเรียนเทากับ 43.5
สรุปผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดย
ภาพรวมชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึน้ เทากับ 43.5
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบทักษะดานการอานและการเขียน โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผล
การศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกคนที่เปนเชนนี้ เพราะกิจกรรมการเลานิทาน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมานั้นมีความนาสนใจหลายอยางใหเด็กไดมสี วนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่ง นารี พุฒสุข. 2552 กลาววา การ
เลานิทานเปนสิ่งที่จัดทําขึ้น โดยใชความคิด จินตนาการใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการที่นาสนใจ เพื่อ
ประโยชนที่พึงประสงค เชน การเลานิทานที่มีที่มาแตกตางกัน เชน นิทานจากเทพนิยาย นิทานพื้นบาน นิทานอีสป
หรือนิทานที่เกิดจากการแตงขึ้นมาเอง เกษลดา มานะจุติและ อภิญญา มนูญศิลป (2544 : 1) กลาววา นิทานภาพ
คือ การทํานิทานขึ้นมาเองจากสื่อวัสดุใหมๆเพื่อประโยชนในการเลาที่นาสนใจ เปนงานสรางสรรค เพือ่ ใหเกิดความ
สวยงามและนาสนใจ ประไพ แสงดา (2555) นิทานเปนงานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ
ประดิษฐขึ้นตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพื่อความสุขและสนุก เพลิดเพลินของผูที่สนใจอาน จึงทําใหพบวา
เด็กปฐมวัย ไดรับการจัดประสบการณบรู ณาการการเลานิทานมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่จัดกิจกรรม
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
A study mathematics achievement by using STAD technique for grade 7
กมลชนก เซ็นแกว1 และ โกมินทร บุญชู2 และ มณีรัตน ธรรมสกุล3
Kamonchanok Senkaew1 and Komin Boonchoo2 and Maneerat Thammasakul3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
และเพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี
และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ตามลําดับ
4) นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและ
ทํางานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพื่อน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวานี้ ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร /
ทักษะการทํางานเปนกลุม / เจตคติตอคณิตศาสตร

ABSTRACT
The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 7
students before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics
achievement of grade 7 students after learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion.
To study the team work skill of grade 7 students after learning by STAD technique and To study the
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Attitudes toward mathematics of grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of
30 students in grade 7 class 2 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng Phet, at
2nd semester in 2017 were selected by the Simple Random Sampling. The research instruments of
as follows; STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the
team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by
mean, standard deviation and t-test.
The research results were as follows;
1. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher
than before the study significantly at .05 levels,
2. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher
than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels,
3. The students has teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level
STAD and considering a list of plans, found that lesson plans 3 with an average score of learning are
the second is lesson plan 5 and lesson plan 2 respectively.
4. The Student has attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall
high level. When considered a list of the text found that I have actively pursued additional
knowledge about mathematics is always present, Average maximum. Second is calculation about
mathematics are simple for me, I feel joy so much when I work and study about mathematics
together with friends and I need to learn about more mathematics respectively, than the previous.
The keyword: Learning by STAD technique / Mathematics achievement / Team work skills /
Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัว
และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้มีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปน ซึ่งเปนผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ทักษะแหงศตวรรษที่
21 (21st Century Skills) วิจารณ พานิช (2555 : 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา
(Content หรือ Subject Matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ
กิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การ
เรียนของผูเ รียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดี
ของผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู นักเรียนจะเกิดทักษะหรือมีความ
ชํานาญในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู และยังเกิดทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปอีกได ดังนั้น การที่ผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม
ในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญานั้น การสงเสริมที่ดีที่สุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจากที่
กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (กรมวิชาการ, 2545 : 3)
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะสําหรับวิชาที่
เนนคําถามแบบที่ตองการคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบ Slavin (1995 : 2-7) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีที่
นําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชา และหลายระดับชั้น โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยทั่วไปสมาชิก 4 คน ที่มี
ความสามารถแตกตา งกัน เปนนั กเรี ยนเก ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ อน 1 คน นักเรียนในกลุ มตอ งเรีย นและ
รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน ตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จทั้งของตนเอง
และความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มที่ครูใหความรู ตอจากนั้นแบงผูเรียนเปนกลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่
มีค วามสามารถแตกต า งกั น แล วให ทํ า งานที่ ไ ดรั บ มอบหมายร ว มกัน นอกจากนี้ ยังช ว ยให ผู เ รีย นมี ความเอาใจใส
รับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุม สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปน
ผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น (สมจิตร หงสสา, 2551 : 27)
การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร นอกจากมุ ง เน น ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู และทั ก ษะและกระบวนการ
คณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญที่ตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติตอคณิตศาสตรที่ดี เนื่องจากเจตคติเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูเรียน เจตคติตอคณิตศาสตรจึงเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของ
ผูเรียน และมีผลตอความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตร และนําความรูคณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง
การวัดผลประเมินผลดานเจตคติทางคณิตศาสตรของผูเรียนจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกของผูเรียนตอวิชา
คณิ ต ศาสตร ซึ่ งจะเปน ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุง กระบวนการจัด การเรี ยนรู ค ณิต ศาสตร ให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
(สสวท, 2555 : 188) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิ ค STAD ของนักเรียนชั้น มัธยมศึก ษาป ที่ 1 โรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติสมเด็ จพระศรี นคริ นทร
กําแพงเพชร จึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง เพื่อเปนบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตอไปใน
อนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
สมมติฐาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75
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ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ทั้งหมด 8 ชั่วโมง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมด 4 หอง จํานวน 118 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนคริน ทร กํา แพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random
Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 5 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด ( x = 4.76 และ S.D. = 0.33)
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดําเนินการสราง
และหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.73 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.72 – 0.79 และคาอํานาจจําแนก มี
คาอยูระหวาง 0.21 – 0.41
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานที่ 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานที่ 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานที่
3 การแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการ
หาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) มีคา
เทากับ 0.91
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
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2. การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนี้
2.1 หาจํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมดว า มี กี่ ก ลุ ม จํ า นวนกลุ ม หาได จ าก การนํ า จํ า นวนนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะได
จํานวนกลุมทั้งหมด 7 กลุม
2.2 กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมที่สมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังนี้ นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการ
เรียน ลําดับที่ 1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 8-23
จํานวน 16 คน นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 24-30 จํานวน 7 คน
2.3 กําหนดใหชื่อกลุมทั้งหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนที่เกงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่ 7 ใหอยูกลุม G และจากนั้นเริ่มใหมให
คนที่ 8 อยูกลุม G คนที่ 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมนี้จนถึง
นักเรียนคนที่ออนที่สุด
2.4 กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร
จากกลุ ม คะแนนสู ง สุ ด 1 คน กลุ ม คะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุ ม คะแนนต่ํ า สุ ด 1 คน ส ว นกลุ ม F-G
ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม
4. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม และ
แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การทดสอบ
n
s
t
x
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
30
8.43
3.89
14.073*
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
30
16.50
1.96
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 14.073
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
การทดสอบ
n
s
µ
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
30
16.50
1.96
15.00 4.190*
* ระดับนัยสําคัญ .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.96 และคา t = 4.190
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 3 และ ตาราง 4
ตาราง 3 แสดงค าเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั กษะการทํางานเปน กลุมของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละดานทั้งหมด 8 แผน
ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 1
รวมทุกดาน
การใหความ
การแสดงความ
แผนการ
ความรับผิดชอบ
ชวยเหลือ
คิดเห็น
จัดการเรียนรูที่ ในการทํางานกลุม
เพื่อนในกลุม
ขณะทํางานกลุม
X1
X2
X3
X รวม
S.D. 1
S.D. 2
S.D. 3
S.D. รวม
1
3.14
0.69
3.71
0.49
3.71
0.49
3.52
0.56
2
3.57
0.53
3.86
0.38
3.57
0.53
3.67
0.48
3
3.29
0.49
3.86
0.38
4.00
0.00
3.71
0.29
4
3.43
0.79
3.86
0.38
3.71
0.49
3.67
0.55
5
3.57
0.53
3.86
0.38
3.71
3.71
3.71
1.54
6
3.14
0.38
3.57
0.53
3.57
0.53
3.43
0.48
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7
3.29
0.76
3.43
0.53
3.57
0.53
3.43
0.61
8
3.14
0.69
4.00
0.00
3.57
0.53
3.57
0.41
รวมทุกแผน
3.32
0.61
3.77
0.38
3.68
0.85
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( x = 3.77 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x = 3.68 และ S.D. = 0.85)
และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.32 และ S.D. = 0.61) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
( x = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน
X
S.D
แปลความหมาย
แผนที่
1
3.52
0.56
ดี
2
3.67
0.48
ดีมาก
3
3.71
0.29
ดีมาก
4
3.67
0.55
ดีมาก
5
3.71
1.54
ดีมาก
6
3.43
0.48
ดี
7
3.43
0.61
ดี
8
3.57
0.41
ดี
รวม
3.59
0.61
ดี
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.59 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( x = 3.71
และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
แปล
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
x
ความหมาย
1. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ
4.47
0.63
มาก
2. ความรูเ กี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรที่ฉันไดรับสามารถนําไปใชใน
4.27
0.64
มาก
ชีวิตประจําวันได
3. การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน
4.60
0.50
มากที่สุด
4. ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเนื้อหาที่ยาก มีความซับซอน และนา
3.27
0.64
ปานกลาง
เบื่อ
5. ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวานี้
4.57
0.57
มากที่สุด
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6. ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับ
4.60
0.50
มากที่สุด
เพื่อน
7. ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.57
0.63
มากที่สุด
8. ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
4.70
0.53
มากที่สุด
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ
9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง
4.37
0.56
มาก
10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย
3.60
0.72
มาก
รวม
3.93
0.59
มาก
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.70 และ
S.D. = 0.53) รองลงมา คือ การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพื่อน ( x = 4.60 และ S.D. = 0.50) และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวานี้
( x = 4.57 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึก
สนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพื่อน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวานี้
ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD นั้นเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ 4-5 คน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนที่เรียนไมเกง ทําใหคนที่เรียน
เกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องที่ดีขึ้น สวนคนที่เรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในน้ําใจเพื่อนมี
ความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญในการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด รวมกันทํางาน จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่
เหมาะสมที่สุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง ชวยใหความรูที่ไดรับเปนความรูที่มีความหมายตอผูเรียนอยาง
แทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 :
87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโ ดยใช
เทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว า งผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถต า งกั น และต อ งใช ค วามสามารถของแต ล ะคนรวมกั น เพื่ อ ทํ า ให ผ ลงานประสบ
ความสํ า เร็ จ โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ทั้ ง ในส ว นตนและส ว นรวม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ รี ย ว รรณ
ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : 82) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยรูปแบบ STAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือดวยรูปแบบ STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
75.16
3. ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
เปนการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน
เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกที่ดี
ตอผูอื่นในสังคมมากขึ้น ทําใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางาน
เปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่นและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลวดี สรอยวารี (2553 : 89) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริ ม แรงให ผู เ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู อ ย า งดี กระตุ น ให ผู เ รี ย นอยากเรี ย นเพื่ อ ต อ งการพั ฒ นา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Suyanto (1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนเทคนิค
STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : 91) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนดวยเทคนิคเอส
ทีเอดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนดวยเทคนิคเอสทีเอดี (STAD) มีเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงแรกครูควรชี้แจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการ
เรียนรูใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางทั่วถึง
4. ขณะที่ทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไมใหรบกวน
เพื่อนในกลุมอื่นๆ
5. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพื่อใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอื่น เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เพราะเปนสิ่งที่จําเปนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่มีตอ
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
Effects of Organizing Learning Activities Using the Geometer’s Sketchpad Program
on Squares Concept of Prathom 5 Students
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/2 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 5 แผน
และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด
เรื่ อ ง รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ด ว ยตั ว เองผ า นโปรแกรมจี โ อมิ เ ตอร ส เก็ ต ชแพดที่ นํ า เสนอความคิ ด รวบยอดในเชิ ง รู ป ธรรม
เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามคิ ด รวบยอดเชิ ง นามธรรม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ ค า เฉลี่ ย สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
และวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เฉลี่ยอยูในระดับดี
คําสําคัญ :

โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด / ความคิดรวบยอด / รูปสี่เหลี่ยม

Abstract
The purpose of this study was to investigate squares concept of Prathom 5 students using
learning activities based on the Geometer’s Sketchpad program. The target group consisted of 39
students in Prathom 5 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, academic year
2017. The research instruments were composed of 5 lesson plans of the Geometer’s Sketchpad
program and squares concept test with difficulty index at 0.50-0.78, discrimination index at 0.22-0.47
and reliability at 0.90. The activity was designed to encourage the students to construct their
concepts on square by themselves through the lesson of the Geometer’s Sketchpad program. This
lesson represented the concrete concept in order to construct the abstract ones. The data were
analyzed through averages, standard deviation and descriptive analysis. The finding the students’
score on the squares concept test showed mean score at good level.
The Keywords: Geometer’s Sketchpad Program/ Concepts, Squares
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ความเปนมาและความสําคัญ
รู ป สี่ เ หลี่ ย มเป น เนื้ อ หาในสาระเรขาคณิ ต และสาระการวั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร ร ะดั บ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเพราะเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนเนื้อหาเรื่องตางๆ ของคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวเกี่ยวกับสาระเรขาคณิตและสาระการวัดวาผูเรียนตองมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การบอกลั กษณะความสั ม พั น ธ และจํ าแนกรู ปสี่ เหลี่ ยมชนิ ด ต า งๆ สร า งรู ป สี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก หาความยาวรอบรู ป
ของรูปสี่เหลี่ยม หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนของตนเองที่ผานมานั้น พบวาปญหาในชั้นเรียนสวนใหญคือ นักเรียนไมคอย
เข า ใจความคิ ด รวบยอดที่ สํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ เ รี ย น และไม ส ามารถนํ า ความรู ห รื อ หลั ก การที่ สํ า คั ญ มาเชื่ อ มโยงกั บ
การแกโจทยปญหาที่มีการประยุกตหรือซับซอนได สามารถอธิบายในสิ่งที่ผูวิจัยถามไดตามความเขาใจของนักเรียนเอง
แตพบไดเพียงสวนนอยมาก ถาเทียบกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนทั้งหองสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผูวิจัยไมไดสราง
บรรยากาศและวิธีการในการจัดการเรียนรูท ี่สามารถประเมินความเขาใจของนักเรียนไดสรางความเขาใจเชิงความคิดรวบ
ยอดดวยตัวเอง ซึ่งไดทําการคนควา และพบวา การที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองนั้น นักเรียนจะตองสืบเสาะ
หาองคความรูและเชื่อมโยงเพื่อแกปญหา หลังจากนั้นจึงรวมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Swan (2008)
ที่วาการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับความเขาใจเชิงความคิดรวบยอด ควรสรางบนความรูที่ผูเรียนมีอยูแลว
เปดเผยและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความเขาใจผิดและสรางการเชื่อมโยงระหวางหลักการที่สําคัญภายในคณิตศาสตร
จากปญหาเรื่องความคิดรวบยอดทําใหมีนักวิชาการหลายทานไดใชขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด
รวบยอดวาควรสอนจากรูปธรรมไปนามธรรมซึ่ง ดวงเดือน ออนนวม (2533: หนา 29-30) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตร โดยเริ่ม จากการเรียนรู ที่เปนรูปธรรม ผ านการจัดประสบการณใหนักเรี ยนไดลงมือปฏิบั ติ
จากของจริ ง หรื อ วั ต ถุ ค วบคู ไ ปกั บ สั ญ ลั ก ษณ จากนั้ น การเรี ย นรู สิ่ ง ที่ เ ป น กึ่ ง รู ป ธรรม ซึ่ ง เป น การจั ด ประสบการณ
ใหนักเรียนไดรับสิ่งเราทางสายตา สังเกตหรือดูภาพของวัตถุควบคูไปกับสัญลักษณโดยไมตองลงมือกระทํากับวัตถุแลว
นําไปสูการเรียนรูที่เปนนามธรรม ซึ่งนักเรียนจะใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรโดยไมตองลงมือกระทําวัตถุหรือดูสิ่งเราที่
เปนรูปธรรม ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกรมวิชาการ (2539: หนา 67) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูตองใชสื่อประกอบ เพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดโดยจัดกิจกรรมจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
และหมั่นตรวจสอบผลการเรียนเปนระยะๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดวย ดังนั้นการที่
จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูความคิดรวบยอด สื่อที่ใชในการสอนตองมีสวนชวยใหมองเห็นความเปนรูปธรรมมากขึ้น
ซึ่งสื่อที่เหมาะสมและมีการนํามาใชคือ โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด (GSP)
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อที่ชวยกระตุนการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ทันสมัย และสามารถ
สร า งสื่ อ การเรี ย นรู ที่ มี ค วามหลากหลายขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ข องการนํ า ไปใช ง านทํ า ให นั ก เรี ย นสามารถเข า ใจ
คณิตศาสตรไดลึก ซึ้งมากขึ้ นและยัง เปนสื่อที่ สามารถจําลองสิ่ งที่เปนนามธรรมใหเปนรู ปธรรมโดยเคลื่อ นไหวหรื อ
เปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานจินตนาการเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดดีขึ้น สมนึก บุญพาไสว
(2551: หนา 23-26) นอกจากนี้ นงนุช ผลทวี (2553: หนา 18-20) ไดกลาวถึงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ในการจัดการเรียนรูวา ควรใชในการสรางความคิดรวบยอด การใชเหตุผลแบบอุปนัย เพื่อแสดงที่มาของทฤษฎีบทตางๆ
ในหนังสือเรียน และเมื่อนักเรียนไดขอสรุปแลว ควรใหนักเรียนไดฝกทักษะโดยการทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง โดยไมตอง
ใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด แตสามารถใชโปรแกรมดังกลาวในการตรวจสอบคําตอบได นอกจากนี้ยังมีนักวิจัย
หลายคนไดนําโปรแกรมจีโอมีเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิชัย มาเรือน
และณัชชา กมล (2559) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60 จากการ
ทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากนี้ สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550: หนา 91) ไดทําการวิจัยโดยใช
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โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดกับการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน เพื่อสงเสริมความคิดรวบยอด เรื่อง ภาคตัดกรวย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ซึ่งเปนสื่อที่มีความทันสมัยสามารถ
กระตุนความสนใจของผูเรียนไดอยางดีและ ทัศนีย บุญโย (2553: หนา 229) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยน
มโนมติ เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กอนเรียน
นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในมโนมติเกี่ยวกับการแบงใหเทากัน เศษสวนบนเสนจํานวนและจํานวนคละมาก
ที่สุด แตหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเ รื่อง เศษสวน โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู แลวพบวา นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติโดยนักเรียนมีความเขาใจมโนมติเรื่อง เศษสวน ที่เปน
มโนมติที่ถูกตองมากขึ้นและมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง ดังนั้นจึงกลาวไดวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อการเรียนรูที่สําคัญในการใหนักเรียนพัฒนาทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียน
จากปญหาที่พบและความสําคัญของความคิดรวบยอดที่มีตอการเรียนรูในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหผูวิจัยสนใจ
ที่จะนําโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งประโยชนในการวิจัยครั้งนี้นาจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมายเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย เปนการศึกษาความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
ในรายวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน 9 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
3. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกมจีโอมิเตอรสเก็ต-ชแพด
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดรวบยอดในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความคิดรวบยอด หมายถึง แนวคิด หลักการ ขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปน
ความสามารถของนักเรียนในการทําความเขาใจสิ่งที่เรียนมา และนําความรู ขอเท็จจริงของเนื้อหาดังกลาวมาสัมพันธกัน
แลวสรุปเปนหลักการหรือแนวคิดไดดวยตัวเองโดยพิจารณาความคิดรวบยอดจากคะแนนของแบบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
2. โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ผานการใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อการเรียนรูที่สามารถนําเสนอแนวคิดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
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โดยการจําลองสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่สามารถเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงคาได ซึ่งงายตอการสรางความ
เขาใจในการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหนักเรียนสามารถอธิบายหรือสรุปความคิดและหลักการในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมได
3. รูปสี่เหลี่ยม หมายถึง รูปปดที่ประกอบไปดวย ดาน 4 ดาน มุม 4 มุม
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. เปนงานวิจัยที่มีประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา / ปรับปรุงการเรียนการสอนไดจริง
2. ได แ นวทางในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม การสร า งความคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร
โดยใชกิจกรรมปฏิบัติ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใช โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อสรางความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
จํานวน 5 แผน
2. แบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีทั้งหมด 2 ตอนรวม 15 ขอ ประกอบดวยตอนที่ 1 เปน
ขอสอบแบบอัตนัยเติมคํา พรอมอธิบายเหตุผล จํานวน 10 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบแสดงวิธีทําพรอมหาคําตอบ
จํานวน 5 ขอ
การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตแพด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน
(9 คาบ) ซึ่งแตละแผนประกอบด วย มาตรฐานการเรี ยนรู จุ ดประสงคการเรียนรู สาระสํ าคัญ สาระการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังสอน ความคิดรวบยอด โดยขั้นการ
จัดกิจกรรมแตละแผนประกอบดวย ขั้นนํา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช บทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดของครู หลักการเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมดวยตัวเองเพื่อนําไปสูขอสรุป เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ขั้นสรุป ครูใชคําถามกระตุน
นักเรียนเกี่ยวกับความรูที่ไดเรียนในแตละกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียน ขั้นตรวจสอบความ
เขาใจ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ
ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสม ซึ่งผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับการใชภาษา
ควรใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเปนภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจน โดยผูวิจัยปรับปรุงแกไขแผนการ
จัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเตรียมนําไปใชในการสอนนักเรียนตอไป
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากนั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกรอบเนื้อหาที่สรางความคิดรวบยอดเปนแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมเมื่อสรางเสร็จไดนําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมพรอมแผนการจัดการเรียนรูและนําไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

481
ผูวิจัยสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เพื่อวัดความคิดรวบยอดโดยคนควาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสรางแบบวัดความคิดรวบยอด
เพื่อนํามากําหนดขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู จากนั้นดําเนินการสรางแบบวัดความคิด
รวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนขอสอบแบบเติมคําพรอมอธิบาย
เหตุผล จํานวน 10 ขอ ตอนที่ 2 เปนขอสอบแบบเขียนอธิบายวิธีคิดและแสดงวิธีทําหาคําตอบ จํานวน 5 ขอ
รวมขอสอบ ทั้งหมด 15 ขอ เมื่อสรางแบบวัดความคิดรวบยอดเสร็จแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งแบบวัดความคิดรวบยอดทั้งหมดมีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไมใชกลุมเปาหมาย
จํานวน 36 คน จากนั้นทําการคัดเลือกแบบวัดความคิดรวบยอดที่ใชไดจํานวน 15 ขอ ประกอบดวย ตอนที่ 1 จํานวน
10 ขอ ตอนที่ 2 จํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47
และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
เกณฑในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด ดังนี้
1. การแสดงวิธีทํา คือ การดําเนินการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของปญหาดวยการเลือกวิธีการคิดคํานวณ
สมบัติ กฎ หรือสูตรที่เหมาะสมมาใชในการแกปญหานั้น
คะแนน
2
1
0
ขางตน

เกณฑการวัด
แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญ
 หาไดถูกตองครบถวน
แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญ
 หาไดบางสวน
ไมสามารถแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหาได

2. คําตอบที่ถูกตอง คือ การที่ไดผลลัพธจากการแกปญหานั้นถูกตองตามเงื่อนไขและคําสั่งที่โจทยไดกําหนดไว
คะแนน
2

เกณฑการวัด
ผลลัพธจากการแกปญหานั้นถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขและคําสั่งที่โจทยไดกําหนดไว

1

ผลลัพธจากการแกปญหานั้นถูกตองตามเงื่อนไขและคําสั่งที่โจทยไดกําหนดเพียงบางสวน

0

ผลลัพธจากการแกปญหานั้นไมถูกตอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น โดยใช โ ปรแกรมจี โ อมิ เ ตอร ส เก็ ต ชแพด
เพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 แผน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความคิดรวบยอดโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5/2
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแบบวัดความคิดรวบยอด เพื่อตรวจสอบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดอยูใน ระดับใด แลวแปลผลตาม
เกณฑที่กําหนด และใชการพรรณนาวิเคราะหเพื่อศึกษาความเขาใจในความคิดรวบยอดของนักเรียนแลวนําเสนอโดย
การบรรยายความ
เกณฑการใหคะแนนความคิดรวบยอดดังนี้
คาเฉลี่ย 1.34 – 2.00
มีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย

0.67 – 1.33

มีความคิดรวบยอดอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย

0.00 – 0.66

มีความคิดรวบยอดอยูในระดับนอย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบวัดความ
คิดรวบยอด ดังรายละเอียดตอไปนี้
- เชิงคุณภาพ
ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม เมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด สรางรูปสี่เหลี่ยมดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด โดยนักเรียนสามารถจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิด
ตางๆ ได ดังภาพที่ 1 และจากการวัดความคิดรวบยอดนักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได และ
อธิบายเหตุผลของคําตอบไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงการบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
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แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ในเรื่องนี้ผูสอนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง
โดยใช โปรแกรมจี โอมิ เตอรส เก็ต ชแพดในการหาแกนสมมาตร นั ก เรี ย นสามารถหาแกนสมมาตรของรู ปสี่ เ หลี่ ย ม
ชนิดตางๆ ได และนําไปสูขอสรุปเปนความคิดรวบยอดไดวา แกนสมมาตร คือ รูปที่พับครึ่งแลวแตละขางพับทับกันได
สนิท และผูเรียนสามารถอธิบายไดวารูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ มีแกนสมมาตรกี่แกน ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 และพบวา
ผูเรียนสามารถอธิบายเหตุผลของคําตอบโดยใชความคิดรวบยอดเรื่องแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 แสดงการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 4 แสดงการอธิบายการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมแตละชนิด

ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
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การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการสรางรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเองโดยใหนักเรียนสรางรูปสี่เหลี่ยมจากโจทยที่กําหนด เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดนําไปสูการ
สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ไดเอง ดังภาพที่ 6 ซึ่งผูเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมจากใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ได โดยครูกําหนดความยาวรอบรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมให แลวผูเรียนหาความยาวดานเอง ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 แสดงการสรางรูปสี่เหลี่ยม โดยครูกําหนดความยาวรอบรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
ใหนักเรียนหาความยาวดาน

ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง การสรางรูปสี่เหลี่ยม
โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาหลักการในการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
เมื่อไดคําตอบแลวนักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมเพื่อตรวจสอบคําตอบของความยาวรอบรูปจากโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดวา “ความยาวรอบรอบสี่เหลี่ยม เปนความยาวทั้งหมดของดาน
สี่ ด า นของรู ป สี่ เ หลี่ ย ม การหาความยาวรอบรู ป ของรู ป สี่ เ หลี่ ย ม ทํ า ได โ ดยการหาผลรวมของความยาวทุ ก ด า น
ของรูปสี่เหลี่ยมนั้น” ดังภาพที่ 8 ซึ่งนักเรียนสามารถนําความคิดรวบยอดที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรู มาใชในการอธิบาย
เหตุผลของคําตอบจากสถานการณปญหาเรื่องความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมได ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10
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ภาพที่ 8 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 9 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม

\

ภาพที่ 10 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
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พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชสูตร จากนั้นนักเรียนสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อตรวจสอบคําตอบการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพที่ 11 ซึ่งนักเรียนสามารถ
อธิบายความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได จากสถานการณปญหาที่กําหนดให ดังภาพที่ 12 และ
ภาพที่ 13

ภาพที่ 11 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 12 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 13 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
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- เชิงปริมาณ
ตารางแสดงคะแนนแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่องรูปสี่เหลี่ยม
คะแนนจากแบบวัดความคิดรวบยอด
ความคิดรวบยอด
เรื่อง
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1.63
0.56
2.แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
1.47
0.57
3.การสรางรูปสี่เหลี่ยม
1.77
0.43
4.ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
1.78
0.46
5.พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
1.72
0.47
รวมเฉลี่ย
1.67
0.50

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางคะแนนแบบวั ด ความคิ ด รวบยอดเรื่ อ งรู ป สี่ เ หลี่ ย ม พบว า ผู เ รี ย นเกิ ด ความคิ ด รวบยอด
ในเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม แปลผลความคิดรวบยอดตามเกณฑที่กําหนดอยูในระดับดี
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย นี้ พ บว า โปรแกรมจี โ อมิ เ ตอร ส เก็ ต ชแพด เป น สื่ อ ที่ มี ค วามเป น รู ป ธรรมที่ นํ า เสนอแนวคิ ด
ทางคณิตศาสตรตางๆ ในเชิงรูปธรรมงายตอการสรางความเขาใจในความคิดรวบยอด อีกทั้งเปนสื่อการเรียนรูที่นักเรียน
จะตรวจสอบ คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจ สงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถอธิบาย
หรือสรุปหลักการเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของรูปสี่เหลี่ยมได เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
สรุปผลไดวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ที่มีผลตอความคิด
รวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด พบวา เปนการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรมเพราะชวยใหนักเรียนไดมองเห็นภาพและตัวอยางที่
หลากหลายมากพอที่นักเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตัวเอง จากสิ่งที่เปนรูปธรรมทั้งยังเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนผานการตรวจสอบ คาดการณโดยใชกระบวนการคิดหาความสัมพันธของขอมูลจนสามารถอธิบาย
และสรุปความคิดรวบยอดดวยตัวเอง แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความคิดรวยยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม อยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559:หนา 163) ไดทําการ
วิจัย โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60 จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง เศษสวน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิพิธกุล (2530: หนา 49-50) ไดกลาวไววา การจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ไดฝกทักษะกระบวนการ โดยฝกการสังเกต ฝกการ
ใหเหตุผล ซึ่งผูเรียนจะตองสรุปความรูดวยตัวเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูที่ชวยแนะแนวทาง อีกทั้งสื่อการสอนที่ใชควร
จะเริ่มจากรูปธรรม (Concrete) กึ่งรูปธรรม (Semi-Concrety) แลวจึงไปถึงนามธรรม (Abstract) และนงนุช ผลทวี
(2553: หนา 18-20) ที่ไดกลาววา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มีสวนชวยในการสรางความคิดรวบยอดของนักเรียน
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โดยมีศักยภาพที่ชวยกระตุนใหนักเรียน คนควา พิสูจน และทบทวนเนื้อหาซ้ําๆ จนไดแนวคิดและขอสรุปเปนของตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติจริง
ขอเสนอแนะในงานวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยทําใหทราบวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อที่มีความเปนรูปธรรมที่นําเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตรตางๆ ในเชิงรูปธรรมงายตอการสรางความเขาใจในความคิดรวบยอด อีกทั้งเปนสื่อการเรียนรูที่
นักเรียนจะตรวจสอบ คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจสงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถ
อธิ บ ายหรื อ สรุ ป หลั ก การเกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดของรู ป สี่ เ หลี่ ย มได เมื่ อ พิ จ ารณาแบบวั ด ความคิ ด รวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สรุปผลไดวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี ดังนั้น ครูสามารถนําการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรม geometer's sketchpad ไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนรู คณิตศาสตรในเรื่อง
อื่นๆ ตอไป
2. ผูสอนควรจัดเนื้อหา และเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรู และการทํากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนตองใช
เวลาในการสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรม Geometer's Sketchpad
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอื่น ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากทําใหการเรียน
การสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิผลดี
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโปรแกรม The Geometer's Sketchpad
ที่สงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มและสรางสรรค
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ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
The Effects of Mathematics Learning for Grade 7
On Linear Equation with One Variable Problem Solving
by Using Mathematics Skill Exercises for Problem – Based Learning
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 40 คน โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะทาง
คณิ ต ศาสตร แผนจั ด การเรี ย นรู แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบวั ด ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หา สถิ ติ ที่ ใ ช ใ น
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบสถิตที
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ เทากับ 83.5/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
2. การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
0

คําสําคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร/ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร/การจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน/แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร

Abstract
The purposes of this research to develop the mathematic skill exercises on problem of
linear equation with one variable problem solving for grade 7 at efficiency standard of 80/80, to
compare mathematical problem solving skills on problem of linear equation with one variable
problem solving for grade 7 by using mathematics skill exercises the problem – based learning , to
compare mathematic achievement on problem of linear equation with one variable problem solving
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for grade 7 by using mathematics skill exercises the problem – based learning. The samples used the
research were 40 for grade 7 of Phetchabunwittaya school. They were selected by using the simple
randomized sampling. The research instruments were problem-based learning plan, mathematics
skill exercises, achievement test mathematics, problem solving skills test Mathematical. Statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent t-test.
The results found that:
1. The efficiency of the overall mathematics skill exercises on problem of linear equation
with one variable problem solving for students in grade 7 was 83.5/82.25
2. Learning mathematics on solving the problem of linear equation with one variable
problem solving using by mathematics skill exercises the problem – Based Learning for students in
grade 7, have problem solving skills higher than before at significant level .01
3. Learning mathematics on solving the problem of linear equation with one variable
problem solving using by mathematics skill exercises the problem – Based Learning for students in
grade 7, have achievement higher than before at significant level .01

The Keywords: Mathematics achievement/Mathematical problem solving skills/Problem-Based
Learning /Mathematics skill exercises

ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งรัฐจะตองจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในฐานะของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ทั้งนี้เพื่อเปนรากฐานที่เพียงพอสําหรับ
การใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งไดพัฒนาหนาที่การงานและคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว ในการสรางสรรค
สัง คมไทยให เป น สัง คมแห งการเรี ยนรู เพื่ อ การพัฒ นาประเทศที่ ยั่ งยื น ในอนาคต (สุ คนธ สิ น ธพานนท และคณะ,
2551: 16) แนวทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งความรูถือวาจําเปนตอการอยูรอดในสังคมศตวรรษที่ 21 เพราะการศึกษา
เปนหลักสําคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาในปจจุบันจึง เนนใหผูเรียนเปนผูแสดง
บทบาทในการหาความรูสามารถใชความรูมาปรับใชในชีวิตจริง สงผลใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ซึ่งใน
การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาวา ตองเปนไปเพื่อพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และในมาตราที่ 22 ไดระบุไว
อี ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
โดยกระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ แนวทาง
ดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกศตวรรษที่ 21 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถร ว มทํ างานกั บผู อื่ น ไดอ ย า งมีค วามสุข และสามารถอยู รว มกั บ ผูอื่ น ในสัง คมโลกได อ ยา งสั น ติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2)
คณิต ศาสตรเ ปน วิชาหนึ่ง ที่มีบ ทบาทสํ าคัญ อย างยิ่ งตอ การพัฒ นาความคิด มนุษ ย ทํ าให มนุ ษยมี ความคิ ด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบชอบ
ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม และคณิตศาสตร
ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
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ดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณ ภาพชีวิตใหดีขึ้น และทําใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551 : 1)
ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงสภาพปญหาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทางดาน
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ หรือแกปญหาในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในป
การศึกษา 2558 ที่ผานมาที่พบวา ในระดับประเทศนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 9.23 คะแนน (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555 : 1)
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียน
ไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธีการตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการแกปญหาโดยมี
การศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน (วัลลี สัตยาศัย, 2547 : 16) และการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใช
ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (context) ของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
และคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมา
จากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนหลัก (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545 : 12)
และการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน จึงเปนการจัดสภาพการของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนจัดใหผูเรียนไปเผชิญกับสถานการณปญหาจริง หรือจัดสภาพการณให
ผูเรียนเผชิญปญหาแลว ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหา และแกปญหารวมกันเปนกลุม เปนการเรียนรูที่มีความหมาย
สามารถนําไปใชได จึงเปนสิ่งกระตุนทําใหผูเรียนเกิดการใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหา และ
ยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2556 : 134)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีม่ ีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ทัก ษะการแก โจทยป ญหาทางคณิต ศาสตร เรื่อ ง โจทย ปญ หาสมการเชิง เส นตั วแปรเดีย ว สํา หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง โจทย ป ญ หาสมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว สํ า หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
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ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการแกโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
1. ประชากรที่ใชในทดลองในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณวทิ ยา
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 80 คน จํานวน 2 หองเรียน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 2 โรงเรียนเพชรบูรณ
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมอยาง
งาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 6 แผน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุโจทยปญหา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปญหา
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอผลงาน
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เปนคะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจัดการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต 3.71 - 4.05
2. แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมีจํานวน 2 ชุด ทีผ่ วู ิจัย
จัดทําขึ้น การประเมินโดยผูเ ชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นจากการตรวจสอบแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลีย่
ตั้งแต 3.52 - 3.72
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น (KR–20) เทากับ 0.83
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43 – 0.57 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูร ะหวาง 0.40 – 0.71
4. แบบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คาความเที่ยงตรงโดยการหาคา
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ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.6 – 1.00 คาความเชื่อมั่น (KR–20) เทากับ 0.87
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.53–0.76 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูร ะหวาง 0.24 – 0.4
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. กอนทําการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา จํานวน 20 ขอ กับกลุมตัวอยาง
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร จํานวน 2 ชุด
3. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา
4. ตรวจใหคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดทักษะการแกโจทยปญหา
และนําผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดทักษะการแกโจทยปญหา
และนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบไปวิเคราะหคาทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีม่ ีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา t – test
3. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา t – test
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังตารางตอไปนี้ โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุโจทยปญหา
1.1 ครูใหนั กเรียนแบงกลุ มออกเปน 5 กลุม จากนั้นใหตัวแทนภายในกลุมออกมาจับฉลาก
ขอความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร จากวงลอสมการที่ครูไดเตรียมไว โจทยปญหาสถานการณทางคณิตศาสตร มีดังนี้
ปจจุบันมีนามีอายุเปนสามเทาของเมษา หาปที่ผานมามีนาจะมีอายุเปนสี่เทาของเมษา จงหาอายุปจจุบันของเมษา
สมหญิงอายุมากกวาสมใจ 20 ป อีก 15 ปขางหนาอายุคนทั้งสองรวมกันได 86 ป จงหาอายุปจจุบันของคนทั้งสอง
ปจจุบันบิดาอายุ 54 ป เมื่อ 6 ปที่แลว บุตรมีอายุเปน

ของอายุบิดา จงหาอายุปจจุบันของบุตร
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เมื่อ 7 ปที่แลว พอมีอายุมากกวาลูก 34 ป ปจจุบันพอมีอายุเปน 3 เทาของอายุลูกจงหาปจจุบันพอและลูกมีอายุเทาใด
วันหนึ่งมานะสังเกตวา ตนไผที่เขาปลูกมานานมีอายุเปน 3 เทาของอายุตนไผในสวนของมานีและหกปที่แลว ตนไผ
ของมานะมีอายุเปน 4 เทาของตนไผของมานี จงหาวาตนไผของมานีมีอายุกี่ป
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปญหา
1.2 เมื่อนักเรียนแตละกลุมจับฉลากไดโจทยปญหาของกลุมแลว ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหในสิ่งที่
โจทยกําหนดและหาวิธีการหาคําตอบลงในแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาขอมูล
1.3 ครูใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูล แลวใหนักเรียนศึกษาในโจทยปญหา การแก
สมการ ไดแก แบบฝกทักษะคณิตศาสตรและใบความรู เรื่อง โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1.4 ครูใหนักเรียนดําเนินการศึกษาดวยตนเองในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากแหลงขอมูลที่เตรียมไว
ใหตามความสนใจของนักเรียน และเขียนสรุปความรูที่ตนเองศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะหขอมูล
1.5 หลังจากที่นักเรียนแตละคนไดศึกษา เรื่อง โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จาก
แหลงเรียนรูแลว ใหนักเรียนมารวมกลุมและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูภายในกลุม เพื่ออภิปรายและสังเคราะห
ความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสม ถูกตองหรือไม
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกตอง
1.6 ครูตรวจคําตอบประเมินความถูกตอง และมีการเฉลยรวมกันกับนักเรียน พรอมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอผลงาน
1.7 ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานวากลุมของตนเองถูกตองตรงตามที่ครูผูสอน ไดเฉลย
หรือมีวิธีการหาคําตอบไดตรงกับคําตอบที่ถูกกําหนด แตวิธีการหาไมตรงกับครูผูสอน
1.8 นักเรียนแตละคนนําความรูที่ไดไปใชในการทําใบงาน เรื่อง โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 โจทยวงลอสมการ

ภาพที่ 2 วิเคราะหโจทย
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ภาพที่ 3 แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร

ภาพที่ 5 ตรวจสอบความถูกตอง

ภาพที่ 4 ศึกษาขอมูล

ภาพที่ 6 นําเสนอผลงาน

ตาราง 1 แสดงผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ( E1 : 80 ตัวแรก )
จํานวน คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพ
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร
S.D
X
นักเรียน
เต็ม
รวม
ระหวางเรียน
โจทยปญหา ชุดที่ 1
40
10
340
8.5
0.98
85
โจทยปญหา ชุดที่ 2
40
10
328
8.2
1.04
82
รวม
40
20
668
8.35
1.01
83.5
จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( E1 : 80 ตัวแรก ) รวมทุกชุดมีประสิทธิภาพเทากับ 83.5 และเมื่อพิจารณาเปนรายชุด
จะมีประสิทธิภาพอยูระหวาง 82 ถึง 85 รวมทุกชุดมีคาเฉลี่ย X เทากับ 8.35 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
เทากับ 1.01
ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( E2 : 80 ตัวหลัง )
รายการ
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม X
S.D. รอยละ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
40
20
658
16.45 1.36 82.25
การเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
จากตาราง 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน เรื่อง
โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( E2 : 80 ตัวหลัง ) คิดเปนรอยละ 82.25
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 16.45 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.36
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ตาราง 3 แสดงประสิทธิภาพแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80
แบบทดสอบวัดของผลสัมฤทธิ์
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝกคณิตศาสตรหลังเรียน
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
ชุดที่ 1
85
ชุดที่ 2
82
82.25
รวมเฉลี่ยรอยละ 83.5
ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ 83.5
ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ 82.25
E1 / E 2 = 83.5/82.25
จากตาราง 3 พบวา แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 83.5 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 82.25 แสดงวา
แบบฝ ก ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง โจทย ป ญ หาสมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว สํ า หรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
มีประสิทธิภาพ 83.5/82.25 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบ
จํานวนนักเรียน
S.D.
t
p
X
กอนเรียน
40
10.73
0.93
37.97
.000
หลังเรียน
40
24.50
2.54
p < .01
จากตาราง 4 พบวา ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 10.73 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.93 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 24.50 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.54 แสดงใหเห็นวา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 มีทักษะ
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบ
จํานวนนักเรียน
S.D.
t
p
X
กอนเรียน
40
10.13
1.28
21.055
.000
หลังเรียน
40
16.45
1.36
p < .01
จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 10.13 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.28 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 16.45 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.36 แสดงใหเห็นวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ เทากับ 83.5/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
2. การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 83.5/82.25 ซึ่งหมายความวา นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบฝกย อยที่อยู ในแบบฝ กทักษะคณิตศาสตรทั้ง 2 ชุด คิดเปน รอยละ 83.5 และคะแนนเฉลี่ยจากการทํ า
แบบทดสอบวัดทักษะคณิตศาสตรหลังเรียน คิดเปนรอยละ 82.25 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอนุรักษ เรงรัด (2557) ไดดําเนินการสรางแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกต1 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.37 /82.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 และความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลั งจากที่นัก เรีย นไดเ รียนรู เรื่ อง โจทย ปญหาสมการเชิงเส นตัว แปรเดียว โดยใชแ บบฝก ทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิลากาญจน รุงเรือง (2559) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการแกโจทย
ปญหาประยุกตทางคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยากับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกโจทยปญหาประยุกตทางคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยากับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง
เรียนเทากับ 54.38 และ 93.00 ตามลําดับ และสูงกวาคะแนนเกณฑมาตรฐานที่กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐานโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ความสามารถในการวิ เ คราะห แ ละความสามารถในการฟ ง เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง การบวกลบคูณ
หารทศนิยม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สูงกวากลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และศศิธร อินตุน (2555) ไดทํา
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปน
ฐานผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐาน พบวา คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการสรางแบบฝกทักษะ ผูสอนควรกําหนดเนื้อหาสาระ วิเคราะหความสอดคลองมาตรฐานการ
เรียนรู และจุดประสงคการเรียนรูก ับความตองการในการสรางแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรแตละเรือ่ งเพิ่มเติม ก็
สามารถพัฒนานวัตกรรมแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรที่มีคุณคาสําหรับการพัฒนาผูเรียนได
2. ในการสรางแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรไมควรกําหนดเนื้อหาที่ยาวเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียน
เบื่อ ควรแบงบทเรียนออกเปนตอนๆ ใหกระชับกับเวลา และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกโจทยปญหาในเนื้อหาบทอื่น และในระดับชัน้ อื่นอีก
2. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนรูปแบบอื่นรวมกับแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร
เชน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูวิจยั เปนฐาน ฯลฯ
3. ควรทําศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มผี ลจากการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เชน ความคิดสรางสรรค
ทางดานคณิตศาสตร และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เนื่องจากนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห
และการแกปญ
 หา
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ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน ที่มีตอทักษะการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ง นี้มี วั ตถุ ประสงคเ พื่อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง อั ตราส ว น
ตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบ
ปกติ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ และเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 57
คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 26 คน และกลุมควบคุมจํานวน 31 คน การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมอยางงาย
เครื่องมืองานวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD จํานวน 6 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติจํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา เฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการเรียนดวยเพลงประกอบ
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหขาพเจาสนใจเรียนมากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มี
เนื้อหาที่ยาก และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับ
คําสําคัญ :

ทักษะการแกโจทยปญหา / เทคนิค STAD / เพลงประกอบบทเรียน

Abstract
The objective of this research with as follow to do a comparative study of the learning
outcomes between students with the application of STAD technique together with music lesson and
students who are conventionally taught in classroom, to a comparative of problem solving ability in
mathematics on trigonometry by the Student Teams Achievement Divisions cooperative learning
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technique together with music lesson, and study attitude of student to the application of STAD
technique together with music lesson on trigonometry. The targeted sample were 57 students in 4th
- secondary studying in the 2nd semester of 2017. This sample consisted of a tested group of 26
students and a controlled group of 31 students by applying Cluster Random Sampling method. The
research instruments include 6 study plans of STAD technique, 6 conventional study plans, a
number of test paper for learning outcomes, measuring the problem solving ability and attitude in
Mathematics. The statistic tools used in this research include the average value, data analyzed by
mean, standard deviation and t-test independent.
The results have shown that
1. The learning outcomes of 4th- secondary studying with STAD technique was at a higher
level than those with conventional learning method with a value of statistical significance of .05
2. The problem solving ability in mathematics on trigonometry with STAD cooperative
learning technique together with music lesson technique were at higher level than those with
conventional learning method with a value of statistical significance of .05
3. The student with application of STAD technique together with music lesson on
trigonometry had attitude toward Mathematics in high level. The highest average score on the study
music lesson mathematics more interested, Mathematics content that hard and activity on
Mathematics study cause Self-confidence thinking respectively
The Keyword : problem solving ability in mathematics / the Student Teams Achievement Divisions
/ music lesson
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเหตุผล กระบวนการคิดและการแกปญหา ดังนั้นคณิตศาสตร จึงเปนวิชาที่ชวย
สรางเสริมใหผูเรียนมีเหตุผล มีการคิด อยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ ตลอดจนมีทักษะการแกปญหา ทําใหสามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมซึ่งเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และยิ่งไปกวานั้น คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษา
วิทยา ศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่น ๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) ใน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งทักษะกระบวนการคณิตศาสตร
ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 2) ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 3) ทักษะ
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 4) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และ 5) ทักษะ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิ ช าคณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที่ จั ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนในทุ ก ระดั บ ชั้ น สํ า หรั บ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา วิ ช า
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห นําไปใชในการแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและเปน
พื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ รวมทั้งเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูง อีกทั้งยังเปนวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แตจากการรายงานผลการประเมินการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ในเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
เรื่องนี้คอนขางต่ํา
จากการสอบถามผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ พบวา สาเหตุที่นักเรียนสอบไมคอยผานใน
เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมชนิดตางๆ มีสาเหตุหลายอยาง เชน เนื้อหาเรื่องนี้เปนนามธรรม ไมมีสื่อประกอบการ
สอน และเมื่อสอบถามจากนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้อยางไมเปนทางการ ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา ผูสอนไมไดนํา
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เทคนิคหรือวิธีการสอนที่หลากหลายมาใชประกอบการสอน ทําใหนักเรียนรูสึกไมชอบ ไมสนใจ และเบื่อหนายในวิชา
คณิตศาสตร ไมอยากเรียน และสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน
จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะหานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามเปาหมายที่กําหนด พบวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถพัฒนา
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้นได เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนกิจกรรมที่
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดสรางองคความรูดวยตนเอง และรวมกันทํากิจกรรมกับเพื่อน นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําเพลงมา
ใชในการประกอบกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ เปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ตามเปาหมายที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไว
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2560 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ
2. ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้ อหาที่ ใช ในการจั ดการเรี ยนรูแ บบรว มมื อเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรีย น เรื่ อ ง
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรู
1. แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรียน
2. แบบปกติ
ตัวแปรตาม ไดแก 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะการแกโจทยปญหา
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการจัดการเรียนรู
1. แบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับ เพลงประกอบบทเรียน
2. แบบปกติ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะการแกโจทยปญหา
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาป ที่ 4 ของโรงเรีย นดงขุยวิ ทยาคม อําเภอชนแดน จั งหวั ด
เพชรบูรณ จํานวน 2 หอง มีนักเรียนจํานวน 57 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ ผูวิจัยไดใชหลักการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตรในภาคการศึกษาที่ผานมา พบวา ระดับผลการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 หองมีคาใกลเคียงกัน จึงเลือกจับ
สลากเพื่อเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หอง และหองควบคุม 1 หอง โดยหองทดลองมีจํานวนนักเรียน 26 คน และ
หองควบคุมมีจํานวนนักเรียน 31 หอง
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 6 แผน รวม 6 ชั่วโมง
ผลการประเมินขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่ง
แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดไว 5 ระดับ (บุญชื่น ศรีสะอาด,
2545) พบวา คะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบ
บทเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 - 4.60
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 6 แผน รวม 6 ชั่วโมง
ผลการประเมินขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่ง
แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดไว 5 ระดับ ( บุ ญ ชื่ น ศ รี ส ะ อ า ด ,
2545) พบวา คะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 – 5.00
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอคําถาม
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00
เมื่อนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ที่เคยเรียนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติแลว จํานวน 56 คน เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังนี้ (อนุวัติ คูณแกว, 2559)
3.1 หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เพื่อคัดเลือกขอสอบ
จํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และครอบคลุมเนื้อหา ไดคา
ความยากงายรายขออยูระหวาง 0.53 – 0.67
3.2 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพื่อคัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณา
จากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.45 – 0.7
3.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR – 20 ไดเทากับ 0.76
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4. แบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอคําถาม
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00
เมื่อนําแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ที่เคยเรียนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติแลว จํานวน 56 คน เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังนี้ (อนุวัติ คูณแกว, 2559)
4.1 หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เพื่อคัดเลือกขอสอบ
จํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และครอบคลุมเนื้อหา ไดคา
ความยากงายรายขออยูระหวาง 0.5 – 0.63
4.2 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพื่อคัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณา
จากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.4 – 0.71
4.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR – 20 ไดเทากับ 0.71
5. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert
scale) โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 - 1.00 และคาความ
เชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - coefficient) เทากับ 0.74
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2560 โดยแบงการทดลองเปน 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามแผนการวิจัยแบบสองกลุม มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาทของ
นักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 6 ชั่วโมง โดยเรียนตามปกติตาม
ตารางสอน วันละ 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินการในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ดังนี้
2.1 การดําเนินการในกลุมทดลอง
2.1.1 ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยจัดวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลง
ประกอบบทเรียน ตามขั้นตอนดําเนินกิจกรรม
2.1.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอย แบบคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ใน
อัตราสวน 1 : 2 : 1 เพื่อใหเกิดความสมดุล เลือกหัวหนากลุม และเลขานุการของกลุม
2.1.3 ครูนํ าเสนอบทเรี ยนตอ นักเรียนทั้งห อง เปน ลําดั บขั้นตอน โดยการรวมกันกํ าหนด
เปาหมายของการทํางาน
2.1.4 เลขานุการกลุมมารับปญหา หนังสือ เอกสาร ใบงาน ที่จะตองคนควาภายในกลุม ในแต
ละกลุมวางแผน ประชุมแบงหนาที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานตามครูที่ครูมอบหมายมาพรอมกับการดําเนินการศึกษา
การศึกษาคนควาศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ประชุมหารือ และอภิปรายในกลุมของตนเอง วางแผนแกโจทยปญหา
ประเมินการแกโจทยปญหาเพื่อพิจารณาในแตละขั้นตอนวามีความถูกตองสมบูรณเพียงใด และพิจารณาความสําเร็จของ
การเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
2.1.5 สมาชิกแตละกลุมรวบรวมขอมูล และเขียนรายงานกลุม ตัวแทนกลุมออกมารายงาน
หนาชั้น เพื่อใหกลุมอื่นๆ ซักถาม
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2.1.6 ครูอธิบายเพิ่มเติมในกรณีประเด็นสําคัญ แลวรวมกันสรุปผล นักเรียนบันทึกความรู
เพิ่มเติมลงในสมุดจดบันทึก
2.1.7 สมาชิกทุกคนทําการทดสอบยอยโดยไมมีการชวยเหลือกัน แลวตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนด จดบันทึกคะแนนแตละกลุมในแบบบันทึกคะแนนของทีม โดยจัดเปนตาราง แลวนําคะแนนพัฒนาของ
แตละคนมาเฉลี่ยเพื่อมอบใบประกาศ โดยถาทําคะแนนไดมากกวาคะแนนฐาน 2 คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะมีคะแนน
พัฒนาการ 3 คะแนน ทําคะแนนไดมากกวาคะแนนฐาน 1 คะแนน นักเรียนจะมีคะแนนพัฒนาการ 2 คะแนน ทํา
คะแนนไดนอยกวาฐาน 2 คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะมีคะแนนพัฒนาการเปน 0 คะแนน
2.1.8 ดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลง
ประกอบบทเรียน โดยใชเวลา 4 ชั่วโมง
2.2 การดําเนินการทดลองในกลุมควบคุม
2.2.1 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2.2.2 ครูทบทวนความรูเดิมใหกับนักเรียน
2.3 ครูนําเสนอความรูใหม เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
2.4 ครูและนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะหหาขอสรุปวิธีแกปญหาที่ถูกตอง
2.5 นักเรียนทําแบบฝกทักษะอัตราสวนตรีโกณมิติ จากหนังสือเรียน
2.6 ครูประเมินผลการทําแบบฝกทักษะการหาคําตอบเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ถาผานจะสอน
เนื้อหาใหม แตถาไมผานทําการสอนซอมเสริม และประเมินผลจนกวาจะผานแลวจึงดําเนินการสอนเนื้อหาใหมตอไป
3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา 20 ขอ แลวนําไปวิเคราะห
4. หลังจากดําเนินการสอบหลังเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําแบบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรให
นักเรียนเฉพาะกลุมทดลองทําแบบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ
เพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 10 ขอ แลวนําไปวิเคราะหผล
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาคาที (t – test independent)
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาคาที (t – test independent)
3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อแปลความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูดวย
วิธีการ จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ
กลุมตัวอยาง
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
sig
x
กลุมทดลอง (STAD)
26
20
15.04
1.148
8.583
.00
กลุมควบคุม (ปกติ)
31
20
12.45
1.121
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จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีคา t เทากับ 8.583 และ sig ที่ .00
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
กลุมตัวอยาง
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
sig
x
กลุมทดลอง (STAD)
26
20
14.73
1.251
6.964
.00
กลุมควบคุม (ปกติ)
31
20
12.29
1.371
จากตาราง 2 พบว า ทัก ษะการแก โ จทย ป ญ หาทางคณิ ตศาสตรข องนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4 เรื่ อ ง
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t เทากับ 6.964 และ sig ที่ .00
3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังจากสอนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน
เจตคติตอการจัดการเรียนรู
S.D.
แปล
x
1. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาที่ยาก
4.53
0.50
มากที่สุด
2. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่นาเรียนเชนเดียวกับวิชาอื่น
4.26
0.60
มาก
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4.34
0.56
มาก
4. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมใหใชความสามารถไดอยางเต็มที่
4.19
0.56
มาก
5. กิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
4.38
0.63
มาก
6. ขาพเจาเห็นวาควรจะเพิ่มเวลาเรียนในวิชาคณิตศาสตรใหมากขึ้น
3.96
0.87
มาก
7. ขาพเจามีความเพลิดเพลินขณะทํากิจกรรมเพลงประกอบบทเรียน
4.34
0.62
มาก
8. เมื่อแบบฝกหัดหรือขอสอบวิชาคณิตศาสตรที่ยาก จะพยายามทําตอไป
3.53
0.98
มาก
9. ขาพเจามีความกระตือรือรน อยากใหคาบเรียนวิชาคณิตศาสตรอีก
3.96
0.87
มาก
10. การเรียนดวยเพลงประกอบบทเรียนทําใหขาพเจาสนใจเรียนยิ่งขึ้น
4.57
0.50
มากที่สุด
รวม
4.21
0.64
มาก
จากตาราง 3 พบวานักเรียนที่ไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.21, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การเรียนดวยเพลงประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหขาพเจาสนใจเรียนยังขึ้น มีคาเฉลีย่ สูงสุด
( x = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาที่ยาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.53,
S.D. = 0.50) และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ( x = 4.53, S.D. = 0.50)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปไดวาหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยการ
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จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปไดวาหลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับบทเพลงประกอบบทเรียน คาเฉลี่ย
ทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนสูงกวาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
3. นักเรียนที่ไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการเรียนดวยเพลงประกอบ
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหขาพเจาสนใจเรียนยังขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มี
เนื้อหาที่ยาก และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับ
อธิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน และวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนและการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวานักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 เปนไปตามที่ไดตั้งสมมุติฐานไว ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับ
เพลงประกอบบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดทํางานกันเปนกลุม โดยทุกคนจะตองพัฒนา
ความรูของตนเองตามการชวยเหลือแนะนําความรูซึ่งกันและกัน แลวไดมีเพลงประกอบบทเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชประกอบกับการเรียนได จึงทําใหนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลดังกลาวสอดคลองกับ วัลยา บุญ
อากาศ (2556) ได พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห วิ ช าคณิ ต ศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และทักษะการวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ตําบลหนองตา
คง อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จํานวน 43 คน
ผลงานวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการวิเคราะหของนักเรียน
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัย สุมาลี แซเงา (2552) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชันประถมศึกษาป 4 โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โรงเรียนบานลํามะ-โกรก
จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร จํ า นวน 30 คน ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร
หลังเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนและการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวานักเรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปนไปตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดชวยกันคิดแกโจทย
ปญหา โดยนักเรียนไดชวยเหลือกันและกันในกลุม ทําใหผูเรียนไดมีความคิดในการแกโจทยปญหาตางๆ ซึ่งสงผลให
ผูเรียนสามารถแกปญหาหรือคนหาคําตอบไดเร็ว ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสอดคลองกับ ชัยยุทธ ธนทรัพยวีรชา (2554) ได
พัฒนาทั กษะการแก โจทยป ญหาคณิตศาสตร โดยใช การเรียนรูแ บบร วมมือด วยเทคนิค STAD ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
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รวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงวา นักเรียนรูสึกดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ และเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สําคัญกับชีวิตประจําวัน บรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว ในเรื่อง
การแกปญหานักเรียน ใหเกิดความรับผิดชอบความตั้งใจเรี ยน ความสนใจเรียน ไมเบื่อหนาย กระตือรือรนอีกทั้งเกิ ด
คุณธรรมประจํ าตัว เช น ความซื่ อสั ตย ความสามั คคี สอดคล องกั บนโยบายการปฏิ รู ปการเรี ยนรู ตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนักเรียนจะเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ประการ คือ เปนคนดี เปนคนเกงและมี
ความสุขสอดคลองกับงานวิจัย ของ ณัฏฐชญา อินพูลวงษ (2559) พบวา เจตคติตอคณิตศาสตร ที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยรวมอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูสอนควรใหความรู แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
แนวคิดและขั้นตอนการเรียนรู
2. เนื้อหาที่ใชในการเรียน ควรเปนเนื้อหาที่เปนความรู ที่สามารถสรางความสนใจของนักเรียนไมยาว
เกินไป
3. ผูสอนควรเปดกวางสําหรับวิธีนําเสนอแผนผังความคิดของนักเรียน เพราะนักเรียนแตละคนมีวิธีการ
นําเสนอแผนผังความคิดที#แตกตางกน เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค4. ควรมีการอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเปนการขยายวิธีจัดการเรียนรูแบบนี้ใหแก
ครูผูสอนที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู
4. ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูอื่นใหกับผูเรียน เชน จากอินเตอรเน็ต หองสมุด เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อใหนักเรียน
ไดรับโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาตอไป
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการแกโจทยปญหาของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาในระดับสูงขึ้น
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
Developing Mathematical Problem Solving Ability of Grade 3 Students
using Mathematical Problem Solving Activities.
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/2 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ โจทย
ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการตั้งปญหา แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบฝก
ทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งมีคาความยากอยู
ระหวาง 0.61 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.41 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80
ผลการวิ จั ยพบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยูใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาความสามารถในแตละดาน สรุปผลไดวา ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา
(คาเฉลี่ย = 0.98) ดานความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา (คาเฉลี่ย = 1.94) และดาน
ความสามารถในดานการหาคําตอบที่ถูกตอง (คาเฉลี่ย = 0.94) มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ดานอยูในระดับดี
คําสําคัญ :

การตั้งปญหา/ การแกปญหา/ ความสามารถการแกปญหา

Abstract
The purpose of this research was to study mathematical problem-solving ability of 40
students ingrade 3 who were taught by problem posing method of addition, subtraction,
multiplication, division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing in
Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School in 2nd semester, academic year 2017.
The research instruments were problem posing lesson plans which composed of problemsolving ability tests and skill training tests on problem posing method of addition, subtraction,
multiplication, division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing. The
mathematics problem solving ability test with the difficulty (p) values from 0.61 to 0.77,
discrimination (r) from 0.20 to 0.41 and the reliability of entire ( α ) was at 0.80
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The results of research showed that grade 3 students have an average score on math
problem solving ability of problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division,
and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing at good level. Considering the ability in
each aspect, the ability to understand the problem was at the average X =0.98, the ability to show
how to do the solution was at the average X =1.94 and the ability to find the correct answer was at
the average X =0.94. The mean score was 3 at good level.
The Keywords: Problem posing/ Problem-solving/ Problem-solving Ability
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการชวยผลักดันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเจริญ
กาวหนา เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนพื้นฐานความรูในการพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาการสาขาตางๆ ในทุกๆ
ดานที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังคํากลาวของ สิริพร ทิพยคง (2545: 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร สรุปไดวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การคิดคนทางวิทยาศาสตรจะชวยใหโลกเจริญกาวหนาและพัฒนาขึ้น ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ยุพิน พิพิธกุล (2546: 1) สรุปไดวา คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิต เพราะคณิตศาสตรจะทําใหบุคคลรูจักคิดและการใชเหตุผลในการแกปญหาอยางเปนระบบ เราใชคณิตศาสตรใน
การพิสูจนอยางมีเหตุผลในปญหาตางๆ
ปจจุบันพบวานักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรเทาที่ควรซึ่งอาจเนื่องมาจากปจจัย
แวดลอมตางๆ เชน ลักษณะของวิชาซึ่งคอนขางเปนนามธรรม ซึ่งประกอบดวยสัญลักษณ อาศัยการคิดที่เปนแบบแผนมี
ขั้นตอนและมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สิริพร ทิพยคง (2544: 1) และแมวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาคณิตศาสตรเปนอยางดี แตยังมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ดอยความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารเสนอความคิดทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณตางๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่ง
สงผลใหนั กเรีย นไมสามารถนํา ความรูทางคณิต ศาสตรไ ปประยุ กต ใช ในชีวิ ตประจํ าวั นไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ ง
สอดคลองกับคํากลาวของ สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550: 1) ในชีวิตประจําวันสิ่งที่ทุกคนตองเผชิญ
คื อ ป ญ หา ซึ่ ง ป ญ หามี ตั้ ง แต ที่ ง า ยต อ การแก จ นกระทั่ ง ถึ ง ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ น ต อ งอาศั ย ความคิ ด รวบยอด ความรู
ประสบการณในการแกปญหา และเทคนิควิธีการหลายอยางเพื่อใหแกปญหาไดดีและมีประสิทธิภาพ การที่นักเรียนจะ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น การเรียนคณิตศาสตรมีสวนชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดี ทั้งนี้
เนื่อ งจากการแกปญ หาเปนหั วใจ จิ ตวิญ ญาณและสิ่ง ที่จํา เปน ในวิชาคณิต ศาสตร ซึ่งสอดคลอ งกับ คํากลาวของ
Contreras (2005: 115)
นอกจากนี้ยั งพบข อมูล จากหลาย ๆ หนวยงานมีป ญหามากใน เรื่ องการแก โจทย ปญหาทางคณิตศาสตร
นักเรียนบกพรองในการอานและทําความเขาใจโจทยปญ
 หา ไมสามารถแปลความหมายของโจทย ระบุสิ่งที่โจทยตองการ
ทราบไมได บอกสิ่งที่โจทยกําหนดไมถูกตอง ขาดความเขาใจในกระบวนการหรือวิธีการแกโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555: 177) และการติดตามผลการประเมินการสอน
ของครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555: 129) ที่พบวาวิธีการจัดกิจกรรมของครูสวนใหญ
ไมใหโอกาสนักเรียนในการเรียนรูดวยตนเองโดยการฝกคิดวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการแกปญหา ดังนั้นใน
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การจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจึงควรจะจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝกคิด
ฝกปฏิบัติและใหเหตุผลในการทํากิจกรรมดวย
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้นมีเปาหมายที่สําคัญอยู 2 ประการ คือใหนักเรียน
รูจักวิธีการคิดและมีทักษะในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันได เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสราง
ใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายทั้งสองประการนั้นคือการฝกใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาในชั้นเรียน ซึ่ง
จะเปนรากฐานที่สําคัญ หรืออาจกลาวไดวาจุดมุงหมายสูงสุดของการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนก็คือ เพื่อให
นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา ซึ่งประสบการณจากการฝกทักษะในการแกปญหาในชั้นเรียนนี้จะเปน
รากฐานสําคัญนําไปสูการพัฒนาวิธีการคิดและเสริมสรางทักษะการแกปญหาตางๆ ตอไป การฝกแกปญหาจะชวยให
นักเรีย นรูจั กคิ ดมี ระเบีย บขั้ นตอนในการคิ ด รูจัก คิด อย างมี เหตุผ ล และรูจั กตัด สิน ใจอยา งฉลาด ดั งนั้ นครู ควรจั ด
ประสบการณในการแกปญหาใหกับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะไดมีความสามารถและความมั่นใจในการแกปญหา ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ จุมพต ขําวีระ (2538: 2-3) การเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะโดยปราศจากการประยุกตใช
และจดจํากฎเกณฑตางๆ โดยปราศจากความเขาใจไมเพียงพอที่จะนําความรูไปใชในการแกปญหาได ดังนั้น จุดเนนของ
การเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากที่เนนการจดจําขอมูล ทักษะพื้นฐาน ไปเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความ
เขาใจในหลักการทางคณิตศาสตร มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนําความรูไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ ที่ตอง
เผชิญ ผูเรียนจะตองไดรับประสบการณที่หลากหลาย ที่จะชวยใหเกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตัว
นักเรียนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สมเดช บุญประจักษ (2544: 35) ดังนั้นการแกปญหาจึงเปนหัวใจของ
คณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎและสูตรตางๆ นําไปใชในการ
แกปญหา โดยเฉพาะทักษะในการแกปญหามีความสําคัญตอชีวิต และสามารถสรางใหเกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของ กรมวิชาการ (2544: 4) และสอดคลองกับที่ ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2544: 8-9) ไดกลาววา เปาหมายเบื้องตน
ของการเรียนการสอนคณิตศาสตรก็คือ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรที่ซับซอนอยางหลากหลาย
ในวงกวาง สิ่งที่เปนปญหาของคนหนึ่งอาจไมเปนปญหาสําหรับอีกคนหนึ่ง แตขอใหปญหานั้นทาทายความอยากรูอยาก
เห็น และนําไปสูการคิดคน ซึ่งแตละคนอาจมีวิธีการแกปญหาตางๆ กัน และทายที่สุดจะไดรับประสบการณและความพึง
พอใจในการแกปญหา
การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหา เปนเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูผูสอนนําเสนอสถานการณปญหาที่
เกี่ยวของกับโลกของความเปนจริง โดยผูสอนจะใชวิธีการตั้งปญหาหรือเสนอปญหาที่ทาทายหรือซับซอน เพื่อยั่วยุให
นักเรียนสนใจกระหายที่จะใชศักยภาพตนเองที่มีอยูในการแกปญหา เกิดความสนใจและเกิดความทาทายที่จะแกปญหา
นั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุริเยส สุขแสวง (2548: 4) และสอดคลองกับคํากลาวของ Duncker (1945: 5) ซึ่ง
กลาววา การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาเปนการนําเสนอปญหาที่ทาทายและครูผูสอนหรือนักเรียนในหองเรียนเสนอ
ปญหาเพื่อกระตุนใหผูเรียนหรือเพื่อนนักเรียนคนอื่นมีความตองการที่จะแกปญหา และคิดหาคนทางที่จะแกปญหานั้นๆ
Gonzales (1998: 448-453) ไดใหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคการตั้งปญหาวา เริ่มตนดวยการที่
ผูสอนกลาวถึงสาระการเรียนรูที่จะเรียนและความสําคัญของสาระที่จะเรียนดังกลาว หลังจากนั้นผูสอนหนําเสนอปญหา
หรือสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียนและมอบหมายงานจากปญหาหรือสถานการณปญหาดังกลาวให
นักเรียนทําเพื่อเรียนรูมโนทัศนหรือวิธีการแกปญหา จากนั้นใหนักเรียนคนหาสถานการณทางคณิตศาสตรและสรางเปน
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรขึ้นมาและนําเสนอ โจทยปญหาดังกลาวกับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อชวยกันหาวิธีการแกปญหา
ของปญหาดังกลาวนั้น Brown and Walter (1993: 1012) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนโดยใชเทคนิคการตั้ง
ปญหาสรุปไดวา การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาชวยสงเสริมใหผูเรียนมีจิตใจเปนนักผจญภัย กลาเสี่ยง เนื่องจาก
ผูเรียนมีความรูสึกเปนอิสระในการคิดและการตอบคําถาม และทั้งผูเรียนยังรูสึกเปนอิสระจากคําตอบของคนอื่นดวย
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เปนการชวยพัฒนาความรูสึกของผูเรียนและตอบสนองตอปญหาไดเปนอยางดี อีกทั้งการสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหา
ยังชวยพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนดวย
จากความสําคัญของการตั้งปญหาดังกลาว จะเห็นวาการตั้งปญหาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการ
คิดและหาคําตอบ สรางความตื่นเตนและกอใหเกิดแรงกระตุนใหนักเรียนพยายามใชศักยภาพของตนเองเพื่อชวยในการ
หาคําตอบอีกทั้งการตั้งปญหาจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหามากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึง
สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โดยใชกิจกรรม
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
นิยามศัพทเฉพาะ
การตั้งปญหา หมายถึง กระบวนการในการสรางปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสรางโจทยปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให
การแกปญหา หมายถึง กระบวนการในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ขั้นตอน กระบวน การแกปญหา
และประสบการณที่มีอยูไปใชในการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การนําความรูและประสบการณทางคณิตศาสตรมา
ใชในการแกปญหาของนักเรียน โดยตรวจสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตาม
เกณฑที่กําหนดทั้ง 3 ดาน ดังนี้ ดานความเขาใจปญหา ดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา และดานความ
ถูกตองของคําตอบ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 40 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
ดังนี้โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน ซึ่งเปนการ บวก ลบ คูณ หาร จํานวนนับสองจํานวนที่ไมเกินหนึ่งแสน
2. แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการ
หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ทั้งหมดจํานวน 5 ชุด
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทย
ปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวน 10 ขอ
การสรางเครื่องมือวิจัย
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ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ
โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน
5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเ สร็จ ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท ี่สรางขึ้นใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจ และนํามาแกไข จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย โดยผูวิจัย
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามข อ เสนอแนะของผู เ ชี่ ย วชาญ แล ว เตรี ย มนํ า ไปใช ใ นการสอนนั ก เรี ย น
กลุม เปาหมายตอไป
ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทย
ปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และทําการ
วิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เพื่อนํามากําหนดแบบฝกทักษะใหครบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการ
เรียนรูของแตละคาบ จากนั้นดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ โดยใหนักเรียนสรางโจทยปญหาจากภาพ จํานวน 1 ขอ
และจากประโยคสัญลักษณ จํานวน 1 ขอ ทั้งหมด 5 ชุด คือ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก แบบฝกทักษะ
เรื่อง โจทยปญหาการลบ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการคูณ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาหาร และแบบฝก
ทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว นําเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อ
ขอคําแนะนํา แกไขสวนที่ยังบกพรอง นํามาปรับปรุง จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวง
ระหวาง 0.67 – 1.00
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก
โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยคนควา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และทําการวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เพื่อนํามากําหนด
แบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู จากนั้นดําเนินการสรางแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบ
อัตนัย เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว นําเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอคําแนะนํา แกไขสวนที่ยังบกพรอง นํามา
ปรับปรุง จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67 – 1.00จากนั้นนําแบบทดสอบ
ดังกลาวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 40 คน จากนั้นทําการคัดเลือก
แบบทดสอบที่ใชไดจํานวนอยางละ 10 ขอ ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.61 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20
– 0.41 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 5 แผน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนครูจะ
กําหนดปญหามาใหนักเรียน แลวใหนักเรียนคิดหาวิธีการแกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดให
2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการ
คูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร
3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และ
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 ดาน ไดแก ดานความเขาใจปญหา ดาน
การแสดงวิธีทํา ในการดํ าเนินการแกปญ หา และดานความถูกต องของคํ าตอบ นําคะแนนที่ไดจ ากแบบทดสอบมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
อยูในระดับใด แลวแปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร โดยพิ จ ารณาจากการทํ า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
โจทยปญหาการบวก หลังจากที่ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรแลว
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจ
ปญหา นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหได ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ดานความสามารถใน
ดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถแสดงวิธีทําโจทยปญหาที่ครูกําหนดใหได และดาน
ความสามารถในดานการหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบได ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

“สุดาซื้อกลองราคา 2,500 บาท ซื้อตุกตาอีก 99 บาท สุดาตองจายเงินกี่บาท”
รูปที่ 1 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการบวกจากภาพ

“แมซื้อคอมพิวเตอรราคา 11,990 บาท ซื้อลําโพง 2,970 บาท แมจายเงินทั้งหมดกี่บาท”
รูปที่ 2 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการบวกจากประโยคการบวก

รูปที่ 3 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปที่ 1

รูปที่ 4 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปที่ 2

โจทยปญหาการลบ ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ
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สรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 ดานความสามารถในดานการ
แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน
ดานการหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8

“นาฬิกา 3,550 บาท กระเปาราคา 2,190 บาท นาฬิการาคามากกวากระเปากี่บาท”
รูปที่ 5 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการลบจากภาพ

“ตูราคา 3,490 บาท แบรนดสก็อตราคา 399 บาท ตูมีราคามากกวาแบรนดสก็อตกี่บาท”
รูปที่ 6 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการลบจากประโยคการลบ

รูปที่ 7 แสดงการแกปญ
 หาและหาคําตอบจากรูปที่ 5
รูปที่ 8 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปที่ 6
โจทยปญหาการคูณ ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ
สรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 ดานความสามารถในดานการ
แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน
ดานการหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 11 และรูปที่ 12

“พอซื้อดอกไม 5 ชอ ชอละ 590 บาท พอตองจายเงินทั้งหมดกี่บาท”
รูปที่ 9 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการคูณจากภาพ
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“พอคามีขาวสาร 52 กระสอบ หนักกระสอบละ 15 กิโลกรัม รวมขาวสารหนักทั้งหมดกี่กระสอบ”
รูปที่ 10 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการคูณจากประโยคการคูณ

รูปที่ 11 แสดงการแกปญ
 หาและหาคําตอบจากรูปที่ 9 รูปที่ 12 แสดงการแกปญ
 หาและหาคําตอบจากรูปที่ 10
โจทยปญหาการหาร ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ
สรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 13 และรูปที่ 14 ดานความสามารถในดานการ
แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน
ดานการหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16

“แมมีขวดน้ํา 150 ขวด จัดใสกลอง กลองละ 5 ขวด จะจัดไดกี่กลอง”
รูปที่ 13 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการหารจากภาพ

“มีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน 432 คน ครูจัดหมู หมูละ 9 คน จะจัดไดกหี่ มู”
รูปที่ 14 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการหารจากประโยคการหาร

รูปที่ 15 แสดงการแกปญ
 หาและหาคําตอบจากรูปที่ 13 รูปที่ 16 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปที่ 14
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โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจ
ปญหา นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 17 และรูปที่ 18 ดาน
ความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง
และดานความสามารถในดานการหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปที่ 19
และรูปที่ 20

“พี่มีเงิน 10,000 บาท ซื้อหนังสือ 5 เลม ราคาเลมละ 100 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท”
รูปที่ 17 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการหารจากภาพ

“คาเฟขายกาแฟ 439 แกว ลูกคามาซื้อ 104 คน วันตอมามีคนมาซือ้ อีก 59 คน คาเฟเหลือกาแฟกี่แกว”
รูปที่ 18 แสดงการสรางโจทยปญ
 หาการหารจากประโยคการหาร

รูปที่ 19 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปที่ 17

รูปที่ 20 แสดงการแกปญ
 หาและหาคําตอบจากรูปที่ 18

ตารางแสดงคะแนนแบบฝกทักษะ
ดานการแสดงวิธีทําในการ
ดานความถูกตองของ
ดําเนินการแกปญหา
คําตอบ
สวน
สวน
สวน
แปล คา
แปล คา
แปล
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
ผล เฉลี่ย
ผล เฉลี่ย
ผล
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ดี 1.95
ดี 0.98
ดี
0.16
0.32
0.16
ดี 1.95
ดี 0.95
ดี
0.16
0.32
0.22
ดี 1.95
ดี 0.93
ดี
0.16
0.32
0.27

ดานความเขาใจปญหา
เรื่อง

โจทยปญหาการบวก
โจทยปญหาการลบ
โจทยปญหาการคูณ

คา
เฉลี่ย
0.98
0.98
0.98
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โจทยปญหาการหาร
โจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน

0.98

0.16

ดี

1.95

0.32

ดี

0.93

0.35

ดี

0.98

0.16

ดี

1.90

0.38

ดี

0.90

0.30

ดี

เกณฑการใหคะแนนดานความเขาใจปญหาและดานความถูกตองของคําตอบ
คาเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง ผูเ รียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ดี
คาเฉลี่ย 0.26 – 0.75 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ปรับปรุง
เกณฑการใหคะแนนดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญ
 หา
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ ดี
คาเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ปรับปรุง
ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบวัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ดานการแสดงวิธีทําในการ
ดานความถูกตองของคําตอบ
ดานความเขาใจปญหา
ดําเนินการแกปญหา
เรื่อง
สวน
สวน
สวน
แปล
แปล
แปล
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ผล
ผล
ผล
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โจทยปญหา
การบวก ลบ
คูณ หาร
ดี
ดี
ดี
และ โจทย
0.94
0.20
1.81
0.48
0.75
0.40
ปญหาการ
บวก ลบ คูณ
หารระคน
เกณฑการใหคะแนนดานความเขาใจปญหาและดานความถูกตองของคําตอบ
คาเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง ผูเ รียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ดี
คาเฉลี่ย 0.26 – 0.75 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ปรับปรุง
เกณฑการใหคะแนนดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญ
 หา
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ ดี
คาเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ปรับปรุง
สรุปผลการวิจัย
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ผลการศึกษา พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
โจทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หาร และโจทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หารระคน โดยวั ด จากแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยูในระดับดี และ
เมื่อตรวจสอบความสามารถในแตละดาน สรุปผลไดวา ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา (คาเฉลี่ย =
0.94) ดานความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา (คาเฉลี่ย = 1.81) และดานความสามารถใน
ดานการหาคําตอบที่ถูกตอง (คาเฉลี่ย = 0.75) มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ดานอยูในระดับดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับดี ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เหลียงและซิลเวอร (Leung & Silver, 1997) ที่ไดกลาวไววา การสอนโดยใชวิธีการตั้ง
ปญหาสงผลใหความสามารถทางคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตั้งปญหามีอิทธิพลทางบวกตอความสามารถใน
การแกโจทยปญหา เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนตั้งปญหา เปนการใหนักเรียนไดสํารวจสถานการณ
ปญหา แยกแยะองคประกอบของปญหาวามีความสัมพันธกันอยางไร ดังนั้นการตั้งปญหาจึงถือวาเปนการสงเสริมให
นักเรียนสรางความรูดวยตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริเยส สุขแสวง (2548 ) ที่ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรูกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุรินทร ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกลาว สอดคลองกับกระบวนการเรียนการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองสูงกวาเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสุณี สุทธิจักษ
(2551) ที่ ศึ ก ษาผลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช ก ารตั้ ง ป ญ หาเสริ ม กระบวนการแก ป ญ หาที่ มี ต อ
ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชการตั้งปญหาเสริมกระบวนการแกปญหา
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยทําใหทราบวา การตั้งปญหามีประโยชนในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนา ดังนั้น จึงควรนําการตั้งปญหาไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในกลุมสาระและระดับชั้นอื่นๆ
2. ผูสอนควรจัดเนื้อหา และเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรู และการทํากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนตองใชเวลา
ในการคิด คํานวณ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชการตั้งปญหาในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลับ เนื่องจากทําใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมี
ประสิทธิผลดี
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2. ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณหรือทักษะ
ดานอื่นๆ
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2544). การแกปญหา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
จุมพต ขําวีระ. (2538). การพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่4. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนคณิตศาสตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ฉวีวรรณ เศวตมาลย. (2544). ปกิณกะคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน.
ยุพิณ พิพิธกุล. (2542). การแกปญหา. วารสารคณิตศาสตร. 485-487 กุมภาพันธ – เมษายน.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ทักษะ /กระบวนการทาง
คณิตศาสตร (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: หจก. ส เจริญ การพิมพ
สิริพร ทิพยคง. (2544). การแกปญหาคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
สุริเยส สุขแสวง. (2548). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาที่มีตอความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุรินทร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมเดช บุญประจักษ. 2544. “แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร.” วารสารคณิตศาสตร (พฤศจิกายนธันวาคม 2544): 33-37
Brown, S. and M.I. Walter. (1993). Problem posing: reflection and application. New Jersey:
Lawrence.
Contreras, J. (2005). Posing and Solving Problems: The Essence and Legacy of Mathematics. Teaching
Children Mathematics (October 2005).
Duncker, K. (1945). “On problem solving.” Psychological Monographs 58 (270): 5
Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics, 94(2), 78
– 85.

523
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The studies of Mathematics Learning Achievement on Pythagorean theorem by using
integrated instructional management Contemplative Education coaching and mentoring
system and Research-based Learning of grade 8
วิรันตรี ทองสี1 สมฤทัย เย็นใจ2 และเขมภณ กาญจนาชนะชน3
Wirantree Tongsee1 Somruthai Yenjai 2 and Khemapon Kanchanachanachon 3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
3
ครูโรงเรียนบานบุงคลา จังหวัดเพชรบูรณ

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนบานบุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 14 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test
dependent)
ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ
75.73/77.15
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ :

จิตตปญญาศึกษา/ระบบพี่เลีย้ ง/การวิจัยเปนฐาน

Abstract
This purposes of this research ware to develop a mathematics learning management plan
for Pythagorean theorem for grade 8 with a required efficiency of 70/70 to Compare mathematics
learning achievement on Pythagorean theorem for grade 8 before and after teaching by using The
sample used in this study consisted of grade 8 Ban Bung Khla School, Amphoe Lomsak
Phetchabun.
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1 class there are 14 students. The instrument were learning management plan and Mathematics
achievement. Analyze data by percentage use percentages average standard deviation and t test
Dependent.
The research found that
1. Mathematics learning management plan for Pythagorean theorem By using integrated
instructional management Contemplative Education coaching and mentoring system and
Research-based Learning grade 8 have performance is 75.73/77.15
2. Achievement Achievement after learning more than before Statistically significant at the .05
level.
The Keywords : Contemplative Education/coaching and mentoring system/Research-based Learning
ความเปนมาและความสําคัญ
โลกในยุคปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหมนุษยตองพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีความรูความสามารถและเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหมนุษยสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง ของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ
ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
วา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผเู รียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกได
อยางสันติ
การดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยลวนเกี่ยวของกับคณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีคุณคาและมี
ความสําคัญตอมนุษย ดังคํากลาวที่วา “คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สามารถคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไ ด อย า งถี่ ถ ว น รอบคอบ ทํ า ให ส ามารถคาดการณว างแผน ตั ดสิ น ใจแก ปญ หาได อ ยา งถูก ต อ ง
เหมาะสม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จิตตปญญาศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาทุกระดับ ควรทําความเขาใจ เห็นคุณคา และสงเสริมการ
เรียนรูในแนวนี้ใหมากที่สุด เพื่อจะชวยใหมีการพัฒนามนุษยใหเกิดปญญาสูงขึ้นอยางแทจริง มีกระบวนการไดมาซึ่ง
ความรู 3
ลักษณะ คื อการฟ งอยางลึกซึ้ง การนอมสู ใจอยา งใครค รวญและการเฝามองเห็น ตามที่เ ปนจริ ง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและการเรียนรูมิติโลกดานใน ใหคุณคาในเรื่องการเรียนรูดวยใจอยาง
ใครครวญผานกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การนิ่งสงบอยูกับตนเอง การเจริญสติภาวนา การสะทอนคิด
สุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง (ปราณี ออนศรี, 2557) การสอนแบบบูรณาการจิตตปญญาศึกษา จะชวยให
นักเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่มเรียน มีสติ สมาธิ และเห็นคุณคาตอสิ่งที่เรียน
ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring เปนกระบวนการหรือเทคนิคที่ถูกนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลสองฝาย โดยฝายหนึ่งคือ ผูซึ่งมีบทบาทหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือหัวหนางานที่
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงซึ่งเรียกวา Mentor และอีกฝายหนึ่ง ไดแก บุคคลที่ไดรับการดูแลจากผูที่ไดรับมอบหมายใหเปน
พี่เลี้ยงซึ่งเรียกวา Mentee เพื่อรวมกันผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยมีเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคล อันนําไปสูการพัฒนางานและองคการใหมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สุริศา ไขวพันธุ, 2555) การที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง ตัดสินใจดวยตนเอง โดยมีครูผูสอน
คอยเปนพี่เลี้ยง จะทําใหนักเรียน กลาคิด กลาทํา และกลาที่จะตัดสินใจตอสิ่งตางๆ
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) การนํากระบวนการวิจัย
หรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนที่
หลากหลายอันนําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียน (เสาวภา วิชาดี, 2554) การนําระบบ
การวิจัยมาใชสอน ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติเอง จะทําใหนักเรียนไดกระทําจริง และเกิดการ
เรียนรูจดจําที่ยาวนาน
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จําเปนที่จะตองศึกษาในทุกระดับชั้น มีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
และนอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในวิชาตางๆ และเชื่อมโยงไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จากการสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา สาเหตุที่นักเรียนไมคอยผาน
วิชาคณิตศาสตรมีหลายสาเหตุ เชน ไมมีสมาธิและจิตใจไมจดจอตอสิ่งที่เรียน ไมชอบในเนื้อหาที่มีแตตัวเลข ไมชอบ
การคํานวณ จําสูตรไมได บรรยากาศในการเรียนนาเบื่อ ไมเกิดความตื่นเตนในขณะที่เรียน ไมมีความแปลกใหมใน
เนื้อหาวิชา และวิธีการสอนของครูผูสอน ทําใหไมอยากเรียน ไมตอบสนองครูผูสอน จนทําใหขาดการพัฒนาความคิด
และทักษะทางดานคณิตศาสตร จนสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร
จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะหารูปแบบการสอนที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น โดยใชการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และ
การวิจัยเปนฐาน ในเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่มเรียน มีสติ
และสมาธิ เห็นคุณคาตอสิ่งที่เรียน ไดลงมือคนหาคําตอบดวยตนเอง และมีครูผูสอนเปนพี่เลี้ยงคอยแนะนําในดาน
ตางๆ และเพื่อสงเสริมทักษะทางดานการคิด และเปนทักษะที่สําคัญตอการศึกษา และประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 70/70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสอนแบบบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง
และการวิจัยเปนฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานบุงคลา อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 15 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบุงคลา อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ที่กําลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 14 คน ไดมาโดย
วิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน จํานวน 3 แผน ที่ผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ นําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย และนําไปใชเทียบ
กับเกณฑ ปรากฏวาแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 แผน มีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 – 1 หมายความวา แผนการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู มี คุณ ภาพและความเหมาะสมมากที่สุ ด แต ต องปรั บ ปรุ งในเรื่ องของการบูร ณาการให เ ขา กั บ
ชีวิตประจําวันใหมากกวานี้ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก
ขั้นนํา โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ใหนักเรียนเกิดความพรอม มีสติ สมาธิเกิดความนิ่ง และ
เห็นคุณคาตอสิ่งที่เรียน
ขั้นสอน
- ครูแจกใบงานใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
- ใหนักเรียนคนควาหาความรู โดยเขาสูขั้นการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
ขั้นสรุป ใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่แตละคนคนควาได และนํามาแลกเปลี่ยนกัน ครูเปนพี่เลี้ยง
คอยใหคําแนะนํา และสรุปขอมูลความรูใหถูกตอง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1 คาความยาก
ตั้งแต 0.35 – 0.66 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.28 – 0.60 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.118
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา ระบบพี่ เ ลี้ ย ง และการวิ จั ย เป น ฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บขอมูลที่โรงเรียนบานบุงคลา ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. กอนทําการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pre - test) โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 20 ขอ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมใชแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง
และการวิจัยเปนฐาน ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมและดําเนินการหาคําตอบดวยตนเอง
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3. หลังทําการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน ใช
แบบทดสอบชุดเดิม จํานวน 20 ขอ
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที
(t-test dependent)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตาราง 1 แสดงผลการหาคาประสิทธิภาพของแผนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง
และการวิจัยเปนฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 70/70 (E1 : 70 ตัวแรก)
จํานวน คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพระหวาง
เรื่อง
S.D.
X
นักเรียน
เต็ม
รวม
เรียน
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
14
10
140
7.43
0.91
74.3
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
14
10
140
7.50
0.64
75
บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
14
10
140
7.79
1.56
77.9
รวม
14
30
420
7.57
1.04
75.73
จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของแผนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง
และการวิจัยเปนฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (E1 : 70 ตัวแรก) รวมทุก
แผนการสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 75.73 และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน จะมีประสิทธิภาพอยูระหวาง 74 ถึง 78 รวม
ทุกแผนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.57 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04
ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 (E2 : 70 ตัวหลัง)
จํานวน คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพระหวาง
เรื่อง
S.D.
X
นักเรียน
เต็ม
รวม
เรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
14
20
280
15.43
1.65
77.15
หลังเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร
จากตาราง 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (E 2 : 70 ตัวหลัง) คิดเปนรอยละ 77.15 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 15.43 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.65
ตาราง 3 แสดงประสิทธิภาพของแผนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง
และการวิจัยเปนฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 70/70
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรียน
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
74.3
77.15
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
75
บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
77.9
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ 75.73

ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ 77.15

E 1 / E 2 = 75.73/77.15
จากตาราง 3 พบวา แผนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปน
ฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เทากับ 75.73
และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ เทากับ 77.15 แสดงวา แผนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ
75.73/77.15 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
การทดสอบ
N
S.D.
t
X
กอนเรียน
14
6.29
2.09
7.156*
หลังเรียน
14
15.43
1.65
*
.05
จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง และการวิจัยเปนฐาน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.09 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.43 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.65 จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ บู รณาการแนวคิ ดจิ ตตป ญญาศึ กษา ระบบพี่ เลี้ ยง และการวิ จั ย เป น ฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
75.73/77.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
70/70 แสดงวาเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 คือ มีประสิทธิภาพเทากับ 75.73/77.15 แสดงวา การสอนแบบบูรณา
การแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เปนรูปแบบการสอนที่ทําใหนักเรียนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงเพ็ชร ปะกัง (2553) พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร โดยใชวิจัยเปนฐาน มีประสิทธิภาพผานเกณฑ 75/75 เนื่องจาก กอนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความสงบ และเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิด จิตต
ปญญาศึกษาของ ปราณี ออนศรี (2557) โดยนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ผานการลองผิดลองถูก โดยมีครูเปนพี่
เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา เปนไปตามแนวคิดของ สุริศา ไขวพันธุ (2555) เมื่อเกิดทักษะในการแกปญหา จึงทําใหไดรับ
ความรูและเกิดการจดจําที่ยาวนาน
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคิด จิตต
ปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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แสดงวา รูปแบบการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน
ยมบานกวย (2559) พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูทางคณิตศาสตรแตกตางกันหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และในระหวางที่จัดกิจจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเห็นคุณคาและเห็นประโยชนของเรื่องที่เรียน เปนไปตาม
แนวคิ ด ของ ปราณี อ อ นศรี (2557) และเกิ ด การร ว มมื อ กั น ระหว า งสมาชิ ก ในกลุ ม ทํ า กิ จ กรรมอย า งเต็ ม
ความสามารถดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
เปนไปตามแนวคิดของ สุริศา ไขวพันธุ (2555)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ผูศึกษาไดคนควาพัฒนาขึ้น ทําใหนักเรียน มีความรูความเขาใจมากขึ้นและได
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูศึกษาควรนําแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช
แผนการเรียนรูแ บบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ไปใชกับชั้นอื่นดวย
2. จัดกลุมนักเรียนใหคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูที่สอน เพื่อใหสมาชิกเกิด
พฤติกรรมกลุมรวมมือในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการเรียนการสอน
3. คณิตศาสตร ซึ่งเปนเนื้อหาที่ยาก นักเรียนตองมีเวลาในการศึกษา และมีเวลาในการทบทวน หรือ
ฝกทําหลายครั้ง แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ที่ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนดวยตนเอง
ซ้ํากันหลายๆครั้งได เมื่อไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งชวยกระตุนความสนใจ และนักเรียนมีอิสระในการทําแบบฝก
ทักษะ สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนๆในขณะที่ทําแบบฝกทักษะ ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการจัดการสอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
กับวิชาอื่นๆ เชน วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน หรือระดับชั้นอื่นๆ ดวย
2. ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอน เปรียบเทียบกับวิธีสอนอื่นๆ
ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพื่อจะไดเปนการสงเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอไป
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
The Effect of Learning Provision by Using CCR Model of Polynomial on Mathematical
Achievement, Problem-Solving Skill and Attitude Toward Mathematics for Grade 7 Students
at Chakungraowitaya School
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
เพื่อศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR และเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR ประชากรที่ใชในงานวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใช ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR อยูในระดับมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR อยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ:

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร /
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were to compare the mathematic achievement applications on
polynomial for grade 7 students by using CCR Model with 70% criteria, to compare the mathematic
achievement applications on polynomial for grade 7 students before and after study by using
CCR Model, to study the mathematical problem solving skills on polynomial for grade 7 students after
study by using CCR model, to study the attitude toward mathematics on polynomial for grade 7
students after study by using CCR model. The research population consisted of 32 grade 7 students
attending Chakungraowittaya School in the second semester of academic year 2017. The instruments
used in the study were : plans by using CCR model, achievement test, mathematical problem solving
observation form, and attitude toward mathematics test. The statistical method employed for data
analysis were mean, standard deviation and t-test
The result found that:
1. The grade 7 students who learned by using CCR Model on polynomial had mathematical
achievement higher than the 70% criteria at .05 level of significance.
2. The grade 7 students who learned had mathematical achievement on polynomial after
learning by using CCR Model higher than before learning at .05 level of significance.
3. The grade 7 students had mathematical problem solving skills on polynomial were good.
4. The grade 7 students had attitude toward mathematics on polynomial were good.
The Keywords: Learning provision by using CCR Model / Mathematic achievement /
Mathematical problem solving skills / Attitude toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ไดแก การใหความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอันดับแรก นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ยังไดกําหนดใหสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 6 สาระ โดยสาระที่ 6
เป น ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) เป า หมายสํ า คั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตร คือ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลาย (Wilson, 1993) โดยที่ทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะหนึ่งใน 5 ทักษะที่ผูเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้น
จะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยู
ทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได
นานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555)
แม ว า การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร ในโรงเรี ยนจะมี ค วามสํ า คั ญ แต พ บวา การจั ดการเรี ยนการสอน
คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร - ชุมดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
พบวา ปการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 57.50 และปการศึกษา
2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.25 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว

533
คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรียนรู พบวา หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง พหุนาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรต่ํากวาหนวยการเรียนรูอื่น ๆ
การแกปญหาที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํานั้นมีหลายวิธี คือ การพัฒนาวิธสี อนของครูผสู อนก็เปนแนวทาง
หนึ่งในการแกปญหา การที่ครูปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเ รียน โดยใหนกั เรียนไดมสี วนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสราง บรรยากาศที่ดีในการเรียน ยอมทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู
เกิดความรูสึกที่ดี ไมเบื่อหนายกับการฝกทักษะทางคณิตศาสตร ตลอดจนมีทักษะการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร และเจตคติ
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร การสอนทีด่ ีควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลึกไวเสมอวา ผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน ครูผสู อนจะตองเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถที่แตกตางกัน
(ดวงเดือน ออนนวม, 2537)
นวัตกรรมอยางหนึ่งที่นํามาจัดกิจกรรมทีส่ นองความแตกตาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนการจัด
กิจกรรมเรียนรูแบบหนึ่งที่ประกอบดวย C = Contemplative จิตตปญญาศึกษา คือ การศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจ
ซึ่งเปนคุณภาพภายในของมนุษย เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจากอคติ ทําใหเกิดความรัก
ความเมตตา มีจติ สํานึกตอสวนรวม และเปนการรวมสรางสังคมพื้นฐานปญญา สามารถอธิบายความเปนหนึ่งเดียวของ
ทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งการฝกฝนในเรือ่ งของจิตใจ การฝกสติ สมาธิ สุขภาพกายและใจจะดีขึ้น ผลการเรียนยอมดีขึ้นเรียนอยาง
มีความสุข (วิจักขณ พานิช, 2550) C = Coaching การชี้แนะ คือ การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใหคนพบวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง (อวยชัย สุขณะลา, 2559) และ
R = Research Base Learning การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อคนหา
คําตอบหรือคนหาองคความรูใหม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบคนเพื่อหาคําตอบภายใตศาสตร
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย เพื่อสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บขอมูลนําไปวิเคราะหขอมูลซึ่งเปนการเรียนรูอยาง
เฉพาะเจาะจงและอยูบนพื้นฐานของปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก (กีรตาพันธุ ฝาชัยภูม,ิ 2554)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจิ ัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม โดยใชวิธีจัดการกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
3. เพื่อศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ CCR
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ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษา เรื่อง พหุนาม ในรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม
ดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 24 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ดําเนินการหาคุณภาพ ดังนี้
- หาคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสตู ร IOC ดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
- หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson)
ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.97
- หาคาความยากงาย(p) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.41 - 0.72
- หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.48 – 0.74
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3. แบบสังเกตทักษะการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง
โดยใชสูตร IOC ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
4. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง โดยใชสตู ร IOC
ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว
จํานวน 24 แผน
3. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Port test)
4. ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
5. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( σ ) แปลผล
คาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( σ ) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70
N
32

k
21

µ.
22.38

σ.

t
3.589*

Sig.
.000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2.56
*ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 22.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 และคา t = 3.589

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
µ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
N
t
Sig.
σ.
กอนเรียน
32
13.53
3.63
1.412* .012
หลังเรียน
32
22.38
2.56
*ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 1.412
3. การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
µ
ขอความ
ระดับทักษะ
σ
1. นักเรียนสามารถใหเหตุผลในการแกปญหา
4.19
0.45
มาก
2. นักเรียนสามารถตัดสินใจไดเหมาะสมกับวัย
4.14
0.41
มาก
3. นักเรียนมีการเชื่อมโยงความรู
4.27
0.50
มาก
4. นักเรียนมีการถาม-ตอบสมเหตุสมผล
4.16
0.43
มาก
5. นักเรียนมีกระบวนการทํางานและวางแผนงาน
4.18
0.45
มาก
6. นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
4.11
0.54
มาก
7. นักเรียนสามารถประยุกตความรูมาใชแกปญหา
4.17
0.58
มาก
8. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการหาคําตอบ
4.16
0.53
มาก
9. นักเรียนสามารถคิดอยางเปนขัน้ ตอน
4.25
0.58
มาก
10. นักเรียนสามารถอธิบายได เมือ่ เพื่อนถาม
4.09
0.42
มาก
รวม
4.17
0.49
มาก
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จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ( µ = 4.17,
σ = 0.49) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีการเชื่อมโยงความรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.27, σ = 0.50) รองลงมา
คือ นักเรียนสามารถคิดอยางเปนขั้นตอน ( µ = 4.25, σ = 0.58) และนักเรียนสามารถใหเหตุผลในการแกปญหา
( µ = 4.19, σ = 0.45) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR
µ
ระดับเจตคติ
ขอ
ขอความ
σ
1 ครูมีความตั้งใจสอนเปนอยางยิ่ง
4.11
0.67
มาก
2 ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรไมนา เบื่อ
4.05
0.72
มาก
3 การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย
4.23
0.71
มาก
4 การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4.18
0.71
มาก
5 การสอนของครูทําใหฉันรูส ึกถึงประโยชนของคณิตศาสตร
4.30
0.55
มาก
6 การสอนของครูทําใหฉันมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.14
0.67
มาก
7 การสอนของครูทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนไมเครงเครียด
3.95
0.75
ปานกลาง
8 การสอนของครูเสริมสรางใหนักเรียนตัดสินใจและแกปญ
 หาได
4.18
0.72
มาก
9 อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน
4.16
0.78
มาก
10 ใบงานของครูทําใหฉันเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
4.20
0.67
มาก
รวม
4.15
0.70
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ( µ = 4.15, σ = 0.70) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ
พบวา การสอนของครูทําใหฉันรูส กึ ถึงประโยชนของคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.30, σ = 0.55) รองลงมาคือ
การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ที่ทาทาย ( µ = 4.23, σ = 0.71) และใบงานของครูทําใหฉันเขาใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น ( µ = 4.20, σ = 0.67) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศจีรัตน ศรีพล (2549) ที่ไดศึกษาผลการสอนเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษแบบชี้แนะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน
เขียนบรรยายภาษาอังกฤษแบบชี้แนะ หลังเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิติพงษ แหนงสกูล
(2557) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลคํา กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีสอนแบบชี้แนะรวมกับรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง การใช
โปรแกรมประมวลคํา หลังจากการใชวิธีการสอนแบบชี้แนะรวมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว สูงกวา
กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนิลวรรณ เกษมโศธน (2552) ไดศึกษาการพัฒนา
ชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน พบวาคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพวงพิศ เรืองศิริกุล
(2541) ไดเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณจากการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ
กับแบบครูชี้แนะ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณ การเลนมุมบล็อกแบบครูชี้แนะ มีทักษะทาง
คณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับเจตคติตอหลักสูตร
เสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ครูควรแนะนํา ทําความเขาใจกับนักเรียนใหเกิดความเขาใจแตละ
ขั้นตอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนกอน เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR เป น กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ ยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ นั ก เรี ย นทํ า กิจ กรรมด ว ยตนเอง ใชค วามคิ ด และ
ความสามารถของตนเองซึ่งครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อารมณ สังคม สติปญญา และความรูพื้นฐานเดิมของ
นักเรียน ครูจะตองใหนักเรียนไดฝกกระทําดวยตนเอง
2. ครูควรเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู ใบงาน ใหพ รอมสะดวกในการใช ควร
เสนอแนะแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ฝกใหผูเรียนไดใชประกอบการแสวงหาความรู และศึกษาคนควาอยางพอเพียง และให
การเสริมแรงในระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรม เพื่อชวยใหนักเรียนรูสึกภูมิใจ
3. ครูควรกระตุนใหกําลังใจผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ตอกลุม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่สงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปใชระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประถมศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวาเหมือนหรือตางกันอยางไร
3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระหรือวิชาอื่น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Comparison of Mathematics Learning Achievement in linear Equation of One Variable
between Teaching by Integrated Contemplative Education Coaching and Mentoring System and
Research Based Learning and the Convention Learning for Grade 7
2
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นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2
อาจารยสาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการเรียนแบบปกติ โดยกลุม ตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน โดยใชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองม. 1/1 (เพชร) และ ม. 1/2
(มรกต) รวมมีนักเรียน 30 คน โดยการสุม แบบงาย ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง และการวิจัยเปนฐาน กับการจัดการสอนแบบวิธีสอนแบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t – test Independent)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่เรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง และการวิจัยเปนฐานสูงกวาการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ
คําสําคัญ:

จิตตปญญาศึกษา / ระบบพี่เลี้ยง / การวิจัยเปนฐาน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

Abstract
This research aims to: To compare mathematics learning achievement on single linear
equation. Before and after learning with integrated teaching and learning. Mentoring research is
based on regular teaching. Learning by integrating teaching and learning. And research is higher
than normal. And to study the satisfaction of integrated teaching and learning. Contemplative
education research is based on regular teaching. A linear variable is a single variable. The sample
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is a grade 7 that Studying in the second semester of academic year 2560 2 classrooms of
Kanchanaphisek wittayalar School, Phetchabun Province, Lomsak, Phetchabun By using grade 7
amount 30 person By simple randomization. Use the classroom as a random unit. The tools used
to collect data are the learning plan for the linear equation. Grade 7 Integrated Teaching and
Learning Psychic Studies Nanny And research is base. With the teaching method in the normal
teaching. Achievement test Statistics used in data analysis were mean , standard deviation (SD),
and t-test.
The research found that
1. Mathematical Achievement in Linear Equation With integrated teaching and learning,
Nanny And research is base. After learning more than before. At the .01 level of significance.
2. Mathematical Achievement in Linear Equation Learning by integrating teaching and
learning, Nanny And research is higher than normal teaching and learning.
The Keywords: contemplative education / coaching and mentoring system / Research - Based
Learning / Mathematics Learning Achievement
ความเปนมาและความสําคัญ
ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันถือไดวามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมุงเขาสูโลกแหงยุคศตวรรษที่ 21 โดยนโยบายดังกลาว สงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทักษะดานกระบวนการคิดของมนุษย โดยทําใหมนุษยนั้น
มีกระบวนการคิดที่เป นระบบ ระเบียบ มีแ บบแผน ควบคูไปกับกระบวนการคิดในแบบที่สรางสรรค มีเหตุผ ล
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหรือพิจารณาปญหาสถานการณตางๆ ไดอยางละเอียด รอบคอบ พรอมกับมี
ประสิทธิภาพ และทําใหสามารถคาดการณเพื่อวางแผนในการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ทั้งนี้คณิตศาสตร
ถือเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาขั้นสูงรวมถึงศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรอีกดวย เหตุนี้จึงทําใหคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและยังชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในดานตางๆ ใหดียิ่งขึ้น เชน ดานกระบวนการคิดวิเคราะห และดานกระบวนการคิด
แกปญหา เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550)
ถากลาวถึงเรื่องการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรแลวนั้นผูสอนบางคนอาจยังไมเขาใจถึงแกนสําคัญ
ของวิธีการสอนโดยแทจริง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทําใหระบบการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ ครูผูสอน
จึงตองศึกษาคนควาหาวิธีการ พรอมกับหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ มีสิ่งจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความคิดที่อยากรู อยากเห็น อยากลอง มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ
และที่สําคัญควรจะมีการเชื่อมโยงไปสูวิธีการเรียนรูในเนื้อหาสาระของคณิตศาสตรกับชีวิตจริงดวย ครูตองแสวงหา
วิธีการที่จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จดวยการเปนผูกํากับตนเองเปนนักแกปญหาที่ไดผลและเปนนักคิดพรอม
ทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางดานความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ตองการ
เรียนรูในลักษณะเปนกลุมๆ หรือทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการที่แตกตาง
ของนักเรียนได โดยวิธีการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหลานี้ไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือของครูเทานั้น แตยังเปน
ปรัชญาที่ครูตองนําไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จิตตปญญาศึกษามีค วามจําเปนอยางยิ่ งตอการศึกษาทุก ระดับ ควรทําความเขาใจ เห็น คุณคาและ
สงเสริมการเรี ยนรู ในแนวนี้ใ หมากที่สุด เพื่ อจะชวยใหมีก ารพั ฒนามนุษย ใหเกิ ดปญ ญาสูง ขึ้นอยางแทจริ ง มี
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กระบวนการไดมาซึ่งความรู 3 ลักษณะ คือการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญและการเฝามองเห็น
ตามที่เปนจริง ใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและการเรียนรูมิติโลกดานใน ใหคุณคาในเรื่องการ
เรียนรูดวยใจอยางใครครวญผานกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การนิ่งสงบอยูกับตนเอง การเจริญสติ
ภาวนา การสะทอนคิด สุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปะดนตรี รวมถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนา สงผลตอการประพฤติปฏิบัตแิ ละการดําเนินชีวิตอยางมีสติและปญญา มีความรักความเมตตาตอตนเองและ
สรรพสิ่งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งและเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (ปราณี ออนศรี, 2557)
ระบบพี่เลี้ยงหรือ Mentoring เปนกระบวนการหรือเทคนิคที่ถูกนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลสองฝาย โดยฝายหนึ่งคือ ผูซึ่งมีบทบาทหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือหัวหนา
งานที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงซึ่งเรียกวา Mentor และอีกฝายหนึ่ง ไดแก บุคคลที่ไดรับการดูแลจากผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนพี่เลี้ยงซึ่งเรียกวา Mentee เพื่อรวมกันผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยมี
เปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคล อันนําไปสูการพัฒนางานและ
องคการใหมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สุริศา ไขวพันธุ, 2555)
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research - based Learning หรือ RBL) คือ การนํา
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือ
ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายอันนําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ( เสาวภา วิชาดี ,
2554 )
จากการสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งยังไมเคยเรียนเรียนเนื้อหา
ดังกลาว พบวา ครูสอนที่เคยสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สอนเนื้อหา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
นักเรียนสอบไมคอยผานใน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีสาเหตุหลายอยาง เชน เปนวิชาที่เปนนามธรรมไมมี
สื่อประกอบการสอน ครูผูสอนไมไดนําเทคนิคหรือวิธีการสอนที่หลากหลายมาใชประกอบการสอน ทําใหนักเรียน
รูสึกไมชอบ และเบื่อหนายในวิชาคณิตศาสตร ไมอยากเรียน และนักเรียนไมมีโอกาสทบทวนความรูดวยตนเอง ไมมี
การคนควาหาความรูไดดวยตนเอง และไมมีการจัดกิจกรรมในระหวางเรียนที่นาตื่นเตน ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ไม
ดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน
จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจหานวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะทําใหนักเรียนมีความรูและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร สูงขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร ค21102 เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหนาสนใจ
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริมทักษะทางดานการคิด ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญตอการศึกษาและประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพีเ่ ลี้ยง และการวิจัยเปน
ฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ

544
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร เรื่ อ ง สมการเชิ งเส น ตัว แปรเดี ยว ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และ
การวิจัยเปนฐานสูงกวาการเรียนแบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่ประกอบไปดวย แบบรูปและ
ความสัมพันธ คําตอบของสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และการแกโจทยปญหาเชิงเสนตัวแปรเดียว
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 3 หองเรียน มี
นักเรียนจํานวน 61 คน
กลุมตัวอยาง
ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน โดยใชนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง ม. 1/1 (เพชร) และ ม. 1/2 (มรกต) รวมมีนักเรียน 30 คน และใช ม.1/2 (มรกต) เปน
หองที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ม.
1/1 (เพชร) เปนหองเรียนปกติ โดยการสุมแบบงาย ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน จํานวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู : ถามคือสอน
ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเขาสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ
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ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนความรู : สะทอนคิดคือเรียนรู
ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา : เขียนคือคิด
ผลการประเมิน โดยข อคํ า ถามจากผู เชี่ ยวชาญมี ค วามคิ ดเห็น ไดเ ปน คะแนนเฉลี่ย ของการจากทํ า
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 4.10 - 4.80
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนการ
สอนแบบวิธีสอนแบบปกติโดยใชรูปแบบการบรรยาย จํานวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ผลการประเมินโดยขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไดเปนคะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติโดยใชรูปแบบการบรรยาย มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 - 4.70
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 10 ขอ
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอ
คําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00 และนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังนี้
3.1 หาคา ความยากงา ย (p) ของแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นแบบปรนั ย เพื่ อ
คัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และ
ครอบคลุมเนื้อหา ไดคาความยากงายรายขออยูระหวาง 0.67 – 0.78
3.2 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพื่อคัดเลือกขอสอบจํานวน 10 ขอ โดย
พิจารณาจากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.22 – 0.44
3.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ นําผลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรคูเดอร ริซารดสัน (KR - 20) ไดเทากับ 0.91
3.4 จัดพิมพแบบทดสอบ แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยแบงการทดลองเปน 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามแผนการวิจัย
แบบสองกลุม มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาท
ของนักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง โดยเรียน
ตามปกติตามตารางสอน วันละ 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ทั้งหมด 15 ชั้วโมง และแบงออกเปน 4 เรื่องยอย ดังนี้
1.1. แบบรูปและความสัมพันธใชเวลาทดลอง 3 ชั่วโมง
1.2 คําตอบของสมการ ใชเวลาทดลอง 1 ชั่วโมง
1.3 การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใชเวลาทดลอง 6 ชั่วโมง
1.4 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใชเวลาทดลอง 4 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินการในกลุมการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานและกลุม การจัดการเรียนรู
แบบปกติ ดังนี้
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2.1 การดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
2.1.1 ดําเนินการวิจัยโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบที่เปนปรนัย จํานวน 10 ขอ
2.1.2 ขั้นแรกทําการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4 คน แบบคละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 เพื่อใหเกิดความสมดุล เลือกหัวหนากลุม และเลขานุการ
ของกลุม
2.1.3 ครูใหนักเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจกันในกลุม จากนั้นใหสงเลขานุการ
ของกลุมออกมารับเอกสาร ใบความรู และใหใชอินเทอรเน็ตตามความสะดวก รวมถึงใหนักเรียนรวมกันคนหาขอมูล
ตามหัวขอที่กําหนด
2.2 การดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2.2.1 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ใชรูปแบบการบรรยาย
2.2.2 ครูทบทวนความรูเดิมใหกับนักเรียน
2.2.3 ครูนําเสนอความรูใหม เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบงเปนเนื้อหาขอ
แบบรูปและความสัมพันธ คําตอบของสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม
2.2.4 ครูและนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะหหาขอสรุปวิธีแกปญหาที่ถูกตอง
2.2.5 นักเรียนทําแบบฝกหัด จากหนังสือเรียน
2.2.6 ครูประเมินผลการทําแบบฝกหัดการหาคําตอบเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ถาผานจะสอนเนื้อหาใหม แตถาไมผานทําการสอนซอมเสริม และประเมินผลจนกวาจะผานแลวจึงดําเนินการสอน
เนื้อหาใหมตอไป
3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 10 ขอ เวลา 20 นาที
ภาพระหวางการใชกิจกรรม
หองที่ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน

ภาพที่ 1 กิจกรรมกอนเรียนเพื่อนเตรียมพรอม
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ภาพที่ 2 นักเรียนเตรียมพรอมสําหรับทํากิจกรรม

ภาพที่ 3 นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมาย
หองที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

ภาพที่ 1 เรียนจากสื่อวิดิทัศน

ภาพที่ 2 นักเรียนทํากิจกรรมระหวางเรียน
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ภาพที่ 3 ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที่ (t – test independent) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .01
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที่ (t – test independent) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .01
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบบูรณา
การแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 1 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
กับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวกอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง
และการวิจัยเปนฐาน
ผลสัมฤทธิ์
n
S.D.
t
X
∑ D ∑ D2
กอนเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ CCR
16
6.00 1.19
61
263
10.70
หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ CCR
16
9.00 1.09
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ ง สมการตัวแปรเดี่ยว ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพีเ่ ลี้ยง
และการวิจัยเปนฐานกับวิธสี อนแบบปกติ
กลุมตัวอยาง
N
S.D.
t
X
∑ D ∑ D2
กลุมรูปแบบการสอนแบบ CCR
16
9.00
1.09
61
263
3.46
กลุมรูปแบบการสอนแบบปกติ
14
7.71
0.91
50
210
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพี่เลีย้ งและการวิจยั
เปนฐานสูงกวานักเรียนที่การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไวดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการตัวแปรเดีย่ ว หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง และการวิจยั เปนฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปนฐานสูงกวา
นักเรียนที่การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย การสอบแบบบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงวา รูปแบบการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุบิน ยมบานกวย (2559) พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูทางคณิตศาสตรแตกตางกันหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01และในระหวางที่จัดกิจจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเห็นคุณคาและเห็นประโยชนของเรื่องที่เรียน
เปนไปตามแนวคิดของ ปราณี ออนศรี (2557) และเกิดการรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุม ทํากิจกรรมอยาง
เต็มความสามารถดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ เปนไปตามแนวคิดของ สุริศา ไขวพันธุ (2555)
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบบบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เปนการจัดใหนักเรียนเนนการถาม แสวงหาคําตอบดวยตนเอง ดวยกระบวนการคิด
คนควา และแสวงหาขอมูล โดยการจัดการเรียนรูจะเนนการใหคาํ ปรึกษามากกวาการบรรยาย แลวนักเรียนไดปฏิบัติ
มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใหนักเรียนสะทอนความคิด เพื่อนําไปพัฒนาในชั่วโมงตอๆไป ซึ่งสอดคลองกับวิจัย วรรณิ
กา ชาญสิน ธุ (2550). ได ศึก ษาผลการเรี ยนวิช าคณิต ศาสตร เรื่ อ ง การสํ ารวจความคิ ดเห็น ของนัก เรี ยนชั้ น
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มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยาโดยใชการวิจัยเปนฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วาสนา ภูมี
(2555). การแก ปญ หาทางคณิ ตศาสตรแ ละความสามารถในการให เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร ของนั ก เรี ยนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก ป ญ หา และความสามารถในการให เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สามารถนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูจ ิตตปญญาศึกษา ไปชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
ที่เขาใจมากขึ้น
2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
ไปใชกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีกระบวนการคิดทีเ่ ปนระบบมากขึ้น
3. ควรมีการอบรมครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลีย้ ง และการวิจัยเปนฐาน เพื่อเปนการขยายวิธีจัดการเรียนรูแบบนี้ใหแกครูผสู อนที่จะ
นําไปใชในการจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และ
การวิจัยเปนฐานของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีกระบวนการคิดในระดับสูงขึ้น
0

0

0

0

0

0
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การจัดการเรียนรูแบบ TAI ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
Learning using Team Assisted Individualization in mathematics achievement for grade 9
กมล ภูมิชัยเสถียร1 ยุภาดี ปณะราช2 และ ไพลิน สังคง3
Kamon Phoumchaisateian1 Yupadee Panarach2 and Pailin Sungkong3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับเกณฑรอยละ 60 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และเพื่อศึกษาเจตคติตอ คณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบ TAI แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร
แบบสังเกตการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก
โดยพบวา การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม และการรับฟงความคิดเห็น มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ ความรวมมือกัน
ทํางาน และความมีน้ําใจชวยเหลือกันตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการเรียนรูแ บบ TAI
เรื่อง อสมการ โดยพบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันได และคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนรูแบบ TAI / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานเปนทีม /
จตคติตอคณิตศาสตร
Abstract
The purposes of this research were to compare the mathematics achievement after learning by
using Team Assisted Individualization for grade 9 with criterion at 60%, to compare the mathematics
achievement before and after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, to study
teamwork during learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, and to study the attitude
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in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9. The sample was 32
students in grade 9 year from Kamphaeng phet Provincial Administration Organization School. in Second
semester, 2017. They were randomly selected by cluster random sampling. The tools including Team
Assisted Individualization plans, Mathematical achievement test, Teamwork’s observation, and the
attitude toward in mathematics. Data analyzed by mean, Standard deviation, and t-test
The result of this study were as follow:
1. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted
Individualization was higher than the 60 percent of the criterion significantly at .05 level,
2. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels,
3. Grade 9 students had teamwork skills during learning by using Team Assisted Individualization
was high level.
4. Grade 9 students had the attitude toward mathematics after learning by using Team Assisted
Individualization was high level.
Keyword : Learning using Team Assisted Individualization / Mathematics achievement /
Teamwork skills / Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการเรียนรูที่เนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเปนการจัดการเรียนรูที่ให
นักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูที่ครูไม
ตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ (วิจารณ พานิช, 2555) ซึ่งวิชา
คณิต ศาสตร เปน วิช าหนึ่ งที่สํ าคั ญตอ พัฒ นาการความคิด ของผูเ รีย น ทํ าให ผูเ รียนเกิ ดทัก ษะดานการเรี ยนรู มี ความคิ ด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน วิชาคณิตศาสตรยัง
สามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิตและอาชีพ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการ
ทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมนั้น ยอมสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนและเพื่อนรวมทีม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธี
หนึ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรูแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนที่มีความสามารถเกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการ
สอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization
Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริม
ความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูแ ละปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI
ยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูและการ
ทํางานเปนทีม โดยมีการคิดแกปญหารวมกันในกลุมเพื่อนขณะปฏิบัติกิจกรรม (สุรพงษ ทองเวียง, 2551) และวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI ยังสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน รวมไปถึงทําใหนักเรียนมี
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เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยเชนกัน (เสาวลักษณ พุมสําเภา, 2549) ดังนั้นวิธีการจัดการ
เรียนรูดังกลาวจึงเหมาะแกการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรูนั้นทําใหผูเรียนเกิดความรู เกิด
ทักษะ และเกิดเจตคติที่สูงตอรายวิชานั้นๆ
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและเปนกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการ
รวมมือกันทํางานเปนกลุม นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่จําเปน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหสูงขึ้น
และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กับเกณฑรอยละ 60
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมมุติฐานการวิจัย
1. หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวา
เกณฑรอยละ 60
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูงกวากอน
เรียน
ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อสมการ ประกอบดวย อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
และโจทยปญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ TAI
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม
เจตคติตอคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรูแบบ TAI

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม
เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 87 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 32 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ ซึ่งในแตละแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเขารวมกลุม โดยการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปาน
กลาง และออน
ขั้นที่ 2. ขั้นนําเสนอบทเรียน โดยครูนําเสนอเนื้อหาแกนักเรียน ตามเนื้อหาของแตละหนวยการเรียน
โดยใชสื่อการสอน ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสาธิตและยกตัวอยางเพื่อความเขาใจ
ขั้นที่ 3. ขั้นการศึกษากลุมยอย โดยนักเรียนแตละกลุมจับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรม
จากสื่อที่ไดรับ เสร็จแลวสงใหเพื่อนในกลุมตรวจ
ขั้นที่ 4. ขั้นการทดสอบยอย โดยนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะในสื่อที่ไดเรียนจบแลว
ขั้นที่ 5. ขั้นการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบประจําหนวย
(Unit Test) ถาไมผาน 60% ผูสอนจะพิจารณาแกไขปญหาอีกครั้ง จนกวานักเรียนเขาใจ ครูคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม
แลวจัดอันดับคะแนนของแตละกลุม
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนขอสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค
(IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.66 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง
0.48– 1.00 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 – 0.50
3. แบบสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 –
1.00 และวิเคราะหคาความเชื่อมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.68
4. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.71 –
1.00 และวิเคราะหคาความเชื่อมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.73

556

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนการจัดการเรียนรูแบบ TAI
2. การจัดการเรียนรูแบบ TAI จํานวน 8 แผน เวลา 12 ชั่วโมง
3. สังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กับเกณฑรอยละ 60 โดยใชการทดสอบคาที (one sample t-test)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent)
3. การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
2.50 – 3.00 การทํางานเปนทีม ระดับมาก
1.50 – 2.49 การทํางานเปนทีม ระดับปานกลาง
1.00 – 1.49 การทํางานเปนทีม ระดับนอย
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI วิเคราะห
โดยหาคาเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากทีส่ ุด
3.50-4.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก
2.50-3.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง
1.50- 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย
1.00-1.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กับเกณฑ
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 60
การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
*p < .05

n
32

k
18

X

24.94

S.D.
2.154

t
18.217

Sig.
.000
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จากตาราง 1 พบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.94 โดยมีคา t = 18.217 และ Sig = .000
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนกอนเรียน

32

11.56

3.775

32.945
.000
คะแนนหลังเรียน
32
24.94
2.154
*p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคา t = 32.945 และ Sig = .000
3. การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตาราง 3 แสดงผลการสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D. ระดับทักษะ
X
1. การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม

3.00

0

มาก

2. ความรวมมือกันทํางาน

2.91

0.3

มาก

3. การแสดงความคิดเห็น

2.81

0.4

มาก

4. การรับฟงความคิดเห็น

3.00

0

มาก

5. ความมีน้ําใจชวยเหลือกัน

มาก
2.88
0.34
รวม
2.92
มาก
0.21
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก ( X = 2.92 , S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาพบวา การแบง
หนาที่กันอยางเหมาะสม ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) และการรับฟงความคิดเห็น ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน ( X = 2.91 , S.D. = 0.30 ) และความมีน้ําใจชวยเหลือกัน ( X = 2.88 ,S.D.= 0.21 )
ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแ บบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
ระดับเจตคติ
X
1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทันสมัย
4.34
0.65
มาก
2. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล
4.78
0.42
มากที่สุด
3. สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
4.72
0.45
มากที่สุด
4. เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรเปน ประโยชนตอความกาวหนาทาง เทคโนโลยีใหม
ในปจจุบัน
4.34
0.70
มาก
5. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.63
0.49
มากที่สุด
6. ที่เรียนคณิตศาสตรเพราะตองเรียนตามหลักสูตร
4.34
0.60
มาก
7. คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อ
2.00
0.88
นอย
8. ขาพเจาจะมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.38
0.79
มาก
9. ขาพเจาชอบคนควาหาความรูเ กี่ยวกับคณิตศาสตร เพิ่มเติมอยูเ สมอ
3.97
1.05
มาก
10. อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
3.47
1.22
ปานกลาง
รวม
4.10
0.72
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ โดยมีคาทางสถิติดังนี้ ( X = 4.10 , S.D. = 0.72 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล ( X = 4.78 , S.D. = 0.42 ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ( X = 4.72 , S.D. = 0.45 ) และคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค( X = 4.63 ,
S.D. = 0.49 ) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบ TAI หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการทํางานเปนทีม
ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบวา การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม และการรับฟง
ความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน และความมีน้ําใจชวยเหลือกัน ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการเรียนรูแ บบ TAI
เรื่อง อสมการ โดยมีคาทางสถิตดิ งั นี้ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรสอนใหมเี หตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได และคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบ TAI ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
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1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนที่มีความสามารถเกง ปานกลาง และออน
ทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ ทองเวียง (2551) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนผานเกณฑ
รอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง
อสมการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ จํานวน 8 แผน เพื่อเปนรูปแบบการเรียนที่หลากหลายสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมี
ความตื่นตัว อยากที่จะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบื่อ มีความแปลกใหม นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียน
มากยิ่งขึ้น นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งขึ้น นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเนื้อหาที่เรียนอยาง
แทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง
อสมการ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจาก การจัดการเรียนรูแบบ
TAI เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองชวยกันเพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัย
ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล ใจโต (2552) พบวา พฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาพรวมมีแนวโนมสูงขึ้นจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI
4. เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ TAI ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและ
สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลีย่ นประสบการณการเรียนรูแ ละปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กองสิน ออนวาด (2550) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี หลังการเรียน
แบบรวมมือ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําเสนอผลการวิจัยไปใช
1. กอนการจัดการเรียนรูแบบ TAI ครูควรชี้แจงกระบวนการทํางานเปนทีมและบทบาทหนาที่ที่นักเรียนแต
ละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของหนาที่ของตนที่มีตอ
ทีม ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนทีมดําเนินไปไดดวยดี
2. ในการจัดการเรียนรูแบบ TAI จะใชเวลามากกวาปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI นั้น นักเรียน
จะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํา
กิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนทีมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากขึ้น
3. ในการจัดการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
แสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกตางกัน ใชวิธีใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําใหคนออนเกิดความมั่นใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษาที่ดี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและการเอา
ตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบ TAI กับการ
จัดการเรียนรูแบบอื่นๆ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุม
The Learning Activities. The quad by Learning Activities Cooperative (LT)
for Grade 5 Anubranmueangkamphaengphetbannakhonchum School.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
กัน (LT) และเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
เมืองกําแพงเพชรบานนครชุม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการศึกษาพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ
คําสําคัญ:

กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
Abstract

This research purpose to compare achievement in mathematics the quad Grade 5 students
after learning activities Cooperative (LT) to 70 percent threshold to compare achievement in
mathematics The quad Grade 5 students before and after the learning activities Cooperative (LT) to
study attitudes toward mathematics students of Grade 5, which is rectangular. After learning activities
Cooperative (LT). The population in this study were students in Grade 5 at the school in Kamphaeng
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ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุม
2
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Phet Nakhon Chum house 30 people. The instruments used in the study plan learning activities
Cooperative (LT). Math achievement test Measuring attitudes toward mathematics. The statistics
used in data analysis were mean, standard deviation and t test
The study indicated that
1. Grade 5 students have been learning activities Cooperative (LT) is an achievement in
mathematics. The rectangles above the 70 percent level of statistical significance. 05.
2. Grade 5 student achievement in mathematics. The quad After learning activities
Cooperative (LT) higher than the previous class. The statistical significance level. 05.
3. Grade 5 student attitude toward mathematics. The quad After learning activities
Cooperative (LT) level when considering that the teachers made me more understanding. Has the
highest average, followed by the teacher for advice when I do not understand very well, and
teachers make learning math fun, respectively.
Keywords: learning activities Cooperative (LT) / Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรมีความสําคัญในดานการพัฒนาผูเรียนใหรูจักใชความคิดเหตุผล เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการเสาะ
แสวงหาความรูใหมและพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของความงามในระเบียบการใช ความคิดโครงสรางของวิชาที่จัดได
อยางกลมกลืนอันจะสงผลการสรางจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียดรอบคอบและสุขุมเยือกเย็นเมื่อผูเรียนไดผานการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตรคณิตศาสตรยังเปนวิชาที่ชวยฝกใหผูเรียนเปนคนมีความคิดรวบยอดมีเหตุมีผลใชการคิดที่มี
เหตุผลในการแกปญหาตารางๆคณิตศาสตรจึงเปนมากกวาเลขคณิตที่เกี่ยวกับจํานวนและการคิดคํานวณเปนทั้งภาษา
ทางสัญลักษณ และความสัมพันธสามารถศึกษาเกี่ยวกับรูปรางขนาดและที่วาง รวมทั้งมีการตีความแปลความหมาย
ขอมูลและกราฟดวยและศึกษาการเปลีย่ นแปลงจํานวนไมรูจบและจํานวนจํากัดซึ่งกําหนดขึ้นดวยขอความทางสัญลักษณ
ที่กระชับรัดกุมสื่อความหมายไดคณิตศาสตรจึงเปนภาษาซึ่งดําเนินไปดวยการคิดมากกวาการฟง (สุนันทา มูลมาก,
2554)
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการหนึ่งที่จะกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียนอีก
ทั้งชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ความเจริ ญก าวหน าทางวิทยาการ วิ ธี การสอนที่ เหมาะสมจะช วยให นั กเรียนประสบผลสํ าเร็ จมากขึ้ นและมีผลทํ าให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 3-5 คน ครู
แนะนําทักษะในการเรียนรวมกัน แนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมแลวแจงจุดประสงคการ
เรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูทบทวนความรูพื้นฐานที่จําเปนแกนักเรียนสอยเนื้อหาใหมและแนะนําแหลงขอมูล มอบหมาย
ภาระงานใหแตละกลุมอธิบายขั้นตอนการทํางาน กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุม ครูแจกใบ
งานกลุมละ 1 ชุดแตละกลุมแบงหนาที่แกสมาชิกในกลุม ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามหนาที่ แตละกลุมสงกระดาษคําตอบ
เพียง 1 ชุด เปนผลงานของกลุมซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน สมาชิกภายในกลุมจะหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กันใน
โจทยขอตอไป ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ ครูตรวจผลงานกลุม หรือ อาจสุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน
หรือทดสอบยอยเปนรายบุคคลไมมีการชวยเหลือกันภายในกลุม ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานกลุม
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ครูประเมินผลพฤติกรรมการทํางานกลุม ถาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใดมีการ
ทดสอบยอยใหนําคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ใหการเสริมแรงแกกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดโดย
การใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดรายชื่อ กลุมคนเกงวันนี้ที่บอรดหนาชั้นเรียน และใหกําลังใจกลุมที่ยังไมประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนทุกคนที่ผานประสบการณทุกอยางครบขั้นตอน จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
มากขึ้น (เจริญ ผาลาศาสตร, 2554)
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จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวจิ ยั สนใจที่จะพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือกัน (LT) โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุมและเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑ รอยละ 70
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาสาระคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอนคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนคร
ชุมในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิด เลือกคําตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30
ขอ มีคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู
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ระหวาง 0.67–1.00 ดานความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.75 ดานความยากงายอยู
ระหวาง 0.30 - 0.80 และดานอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 - 0.53
3. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 20 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และดาน
ความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.66
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างคณิตศาสตรเรื่องรูปสี่เหลี่ยมกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค (LT)
3. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลัง
เรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 โดยการทดสอบคาที (One sample t-test)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) โดยการทดสอบคาที (Dependent samples t-test)
3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
คาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.50-1.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70
N
µ
S.D.
t
Sig.
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
30
21
21.23
2.41
.529*
.000
*P< .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
21.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.41 และ t=.529
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
N
S.D.
t
Sig.
X
กอนเรียน
30
10.16
3.70
15.25*
.000
หลังเรียน
30
21.23
2.41
*P< .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี t=15.25
3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
X
3.90
0.96
1. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
มาก
2. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ
4.13
1.10
มาก
3. ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน
4.03
1.12
มาก
4. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น
4.23
0.89
มาก
5. เครียดทุกครั้งที่ตองเรียนคณิตศาสตร
2.43
1.16
นอย
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความ
3.87
0.97
มาก
คิดเห็น
7. ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ
3.13
1.59
ปานกลาง
8. ขณะที่ครูสอน ฉันจะตั้งใจ และติดตามโดยไมรูสึกเบื่อ
3.77
0.97
มาก
หนาย
9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล
3.83
1.14
มาก
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
3.70
1.44
มาก
รวม
3.70
0.53
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70 และ S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.23 และ S.D.=0.89) รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนํา
เปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ ( X =4.13 และ S.D.=1.10) และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( X =4.03 และ
S.D.=1.12) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจและครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ของคะแนนที่ไดจาก
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว เพราะการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) เสริมสรางนักเรียนในการใหความชวยเหลือกันในกลุม เกิดทักษะกระบวนการคิดแกปญหาใหตนเอง
และเพื่อนเพิ่มขึ้น สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในตนเองจากการทํางานรวมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของพิลาศลักษณ อาคมศิลป (2556) กลาววา การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยกลุมตัวอยางในครั้งนี้ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หองเรียนมีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ดัชนีประสิทธิพลของผูเรียน หลังจากไดเรียนดวย
บทเรียนเครือขายโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT คิดเปนรอยละ 74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ในการวิจัยที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน (LT) ซึ่งมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการสอน ประกอบดวย ขั้นเตรียม ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป และ ขั้นประเมินผล ซึ่งนักเรียนทุกคน
จะตองทําความเขาใจอยางชัดเจน ในขั้นตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย กองสอน (2557) กลาววา การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ไดผลการศึกษาพบวา 1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT เรื่องพหุนามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ
เพราะการจัดการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของคณิตศาสตร ผานกระบวนการ
ทํางานรวมกันที่สมาชิกทุกคนตองทําเพื่อความสําเร็จของกลุม การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรูทําให
นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและบุคคลอื่นมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและคิดหาแนวทางการ
ทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของจันทิมา รัตนวาร (2557) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง ความ
นาจะเปน และวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกันผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน ครูควรชี้แจงกระบวนการทํางาน
กกลุมและบทบาทหนาที่ที่นักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ตระหนักถึงความสําคัญของหนาที่ของตนเองที่มีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน จะใชเวลามากกวาปกติ เนื่องจาก
ในการทํากิจกรรมกลุมนักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึง
ควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
กลุมและพัฒนาการคิดวิเคราะหมากขึ้น
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3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษาที่ดี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ รูปแบบอื่นๆที่มีตอความสามารถในการเรียนรู
เชน การเรียนรูเปนกลุมเพื่อชวยเหลือเพื่อนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) การประสบ
ความสําเร็จเปนทีม (STAD) หรือ การสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (GI) เปนตน
2. ควรมีการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆมาบูรณาการ รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
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การศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง โดยเทียบกับเกณฑ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวย
ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 หองเรียน
มีนักเรียน 46 คน ที่ไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ชุดการเรียนรูค ณิตศาสตร
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยก
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.76 และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71 การ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช E 1 และ E 2 การทดสอบความแตกตางของคะแนนสอบกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใชสตู ร t – test แบบ Independent และหาคาความพึงพอใจโดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดการเรียนรูค ณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง มีประสิทธิภาพเทากับ
75.66/86.22 สูงกวาเกณฑ 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83
คําสําคัญ:
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นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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The purposes of this research were to 1) study efficiency of mathematics leaning packges
subject factorization of guadratic polynomial by compare with criterion 70/70, 2) compare their
leaning achievement subject factorization of guadratic polynomial before and after leaning with
mathematics leaning packges and 3) study satisfaction with leaning by mathematics leaning packges
subject factorization of guadratic polynomial. The samples consisted of 46 of eight – grade students
Lomsakwittayakom school lomsak district phetchabun province acquired by use simple random
sampling method. The instrument included 1) mathematics leaning packges subject factorization of
guadratic polynomial, 2) mathematics learning achievement test subject factorization of guadratic
polynomial the reliability of test is 0.76 and 3) satisfaction questionnaires with mathematics leaning
packges subject factorization of guadratic polynomial the reliability of 0.71. The collected data was
analyzed by efficiency of mathematics leaning packges subject factorization of guadratic polynomial
by use E 1 and E 2 , t – test independent, mean ( X ) and standard deviation (S.D).
The result found that;
1. Mathematics leaning packges subject factorization of guadratic polynomial efficiency as
75.66/86.22 taller than criterion 70/70.
2. Mathematics learning achievement subject factorization of guadratic polynomial after
taller than before learning with mathematics leaning packges was significant at .01 level.
3. Satisfaction with leaning by mathematics leaning packges subject factorization of
guadratic polynomial overall the level of satisfaction was highest by mean ( X ) as 4.62 and standard
deviation (S.D) as 0.83.
The Keywords: mathematics leaning packges / mathematics learning achievement / satisfaction
ความเปนมาและความสําคัญ
ระบบการศึกษาของไทยในยุคปจจุบันนี้ถือไดวามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมุงเขาสูโลกแหงยุคศตวรรษที่ 21 โดยนโยบายดังกลาวมุง
สงเสริมใหผเู รียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย มีทักษะดานการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ทํางานรวมกับ
ผูอื่น และสามารถอยูร วมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และที่สําคัญเพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งความเจริญกาวหนาดังกลาวขึ้นอยูกบั พื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ของแตละบุคคล ดังคํากลาวของชิต จิตใจดี (2550) ที่วา “ความรูทางดานวิชาการที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรู และสราง
แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีทที่ ันสมัย คือ วิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่ทําใหคนนั้นมีการคิดอยางเปนเหตุเปนผล
สมองไดรับการกระตุนตลอดเวลา”
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางดานกระบวนการคิดของมนุษย โดยทําใหมนุษย
นั้นมีกระบวนการคิดที่เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ควบคูไปกับกระบวนการคิดในแบบที่สรางสรรค มีเหตุผล
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหรือพิจารณาปญหาสถานการณตาง ๆ ไดอยางละเอียด รอบคอบ พรอมกับมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทําใหสามารถคาดการณเพื่อวางแผนในการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ทั้งนี้คณิตศาสตร
ถือไดวาเปนพื้นฐานอันสําคัญในการศึกษาขั้นสูงรวมถึงศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนยังเปนเครือ่ งมือสําคัญที่ชวยใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรอีกดวย เหตุนจี้ ึงทําใหคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก
และยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในดานตาง ๆ ใหดีขึ้น เชน ดานการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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ถากลาวถึงเรื่องของการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรแลวนัน้ ผูสอนบางคนอาจยังไมเขาใจถึงแกน
สําคัญของวิธีการสอนโดยแทจริงซึง่ ผลที่ตามมาก็คือทําใหระบบการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ ครูผสู อน
จึงตองศึกษาคนควาหาวิธีการ พรอมกับหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ มีสิ่งจูงใจใหผูเรียน
เกิดความคิดที่อยากรู อยากเห็น อยากลอง มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ ครูตอง
แสวงหาวิธีการที่จะทําใหนักเรียนนั้นประสบความสําเร็จดวยการเปนผูกํากับตนเอง เปนนักแกปญ
 หาที่ไดผล พรอมทั้ง
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงออกดานความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ตองการเรียนรูในลักษณะ
เปนกลุมๆ หรือศึกษาดวยตนเอง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการที่แตกตางของนักเรียนได และที่สําคัญควรมี
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ดวย โดยใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา มี
การนําความรูทางดานคณิตศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพ รวมทั้งมีการนําคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับสถานการณตาง ๆ
ในโลกแหงความเปนจริง เพื่อใหนักเรียนมองเห็นคุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร และสามารถทีจ่ ะนําไปประยุกตใช
ในบริบทตาง ๆ ของสถานการณในชีวิตจริงได (กฤษฎา นรินทร และคณะ, 2556)
จากการสัมภาษณครูประจําวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนหลมสัก
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในปการศึกษา 2558 และ 2559 ที่ผานมา พบวา นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉลีย่ จากการสอบวิชาคณิตศาสตรเพิม่ เติม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง รอยละ 59.50 และ 61.20 ตามลําดับ (อุไร ธรรมศุภโกศล, 2560) ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่ นอยกวาทีท่ างโรงเรียน
ไดตั้งเปาหมายเอาไว คือ รอยละ 70.00 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร
คณะครุศาสตร เมื่อไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุแลว พบวา สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งอาจเกิดจากสื่อการสอนที่ใช
กลาวคือ หนังสือที่นํามาใชประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ขาดความนาสนใจ
พรอมกับขาดความกระตือรือรนในดานการเรียน สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมายที่ครูผูสอนกําหนด
จากการศึกษางานวิจัยของ มณีรตั น สิทธิโชค (2558) เกี่ยวกับชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เปนรายบุคคล (TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพื่อนชวย
เพื่อนเปนรายบุคคล (TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน/คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนรายบุคคล
(TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลีย่ กอนเรียน แสดงวา ชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรเปนสื่อที่สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรได เพราะชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ใหนักเรียนนั้นไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มี
อิสระในการคิด การลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรม ทุกคนมีโอกาสที่จะใชความคิดของตนเองโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และชุดการเรียนรูค ณิตศาสตรยังชวยลดเวลาในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ได โดยครูเปนผูสรางโอกาสทางการเรียน
การสอน มีกจิ กรรมตาง ๆ ใหนักเรียนลงมือปฏิบัตเิ ปนรายบุคคลหรือกลุม และผูเรียนจะดําเนินการเรียนจากคําแนะนํา
ในชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามลําดับขั้นตอนดวยตนเอง โดยมีความสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนในทุก
ระดับที่มคี วามอยากรู อยากคิดคนในสิ่งตาง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดไปทีละขั้นตอน ตรงกับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของบลูมที่กลาวไววา“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดปฏิบตั ิตามที่
ตองการ นักเรียนยอมทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน โดยจะกอใหเกิดความพึงพอใจ การมีเจตคติทดี่ ี และเกิด
ความสําเร็จทางดานการเรียนได”
จากสาเหตุดังกลาวในขางตนและจากคุณลักษณะเดนของชุดการเรียนรูทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยตอการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรใหเพิ่มสูงยิ่ง ๆ ขึ้น และเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ทางโรงเรียนไดกําหนดเอาไวตอ ไป
วัตถุประสงคการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยเทียบเกณฑ 70/70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการเรียนรู
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรู
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่ประกอบไปดวย การแยกตัว
ประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง
ที่เปนกําลังสองสมบูรณ และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกําลังสอง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก ชุดการเรียนรู
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลอง 10 สัปดาหๆ 1
คาบ รวม 10 คาบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุดการเรียนรู

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ที่
กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 406 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 46 คน โดยการสุมอยาง
งาย (Simple random sampling) และใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง
มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพดังนี้
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาเอกสารการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรูค ณิตศาสตร
1.4 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูแตละขอ เพื่อกําหนดจุดประสงคยอย
1.5 สรางชุดการเรียนรูคณิตศาสตรตามจุดประสงคการเรียนรู
1.6 นําชุดการเรียนรูค ณิตศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน การวัดผลการศึกษา และ
คณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบบทเรียน เนื้อหา และแบบทดสอบยอยในแตละเนื้อหา
1.7 นําชุดการเรียนรูค ณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร ดังนี้
1.7.1 นําชุดการเรียนรูคณิตศาสตรไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ที่มีระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา จํานวน 1 คน เพื่อทําการตรวจสอบหาขอบกพรอง
1.7.2 นําชุดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ไดทําการปรับปรุงแกไข ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรปานกลาง จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบหา
ขอบกพรอง
1.7.3 จัดพิมพชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
3) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อกําหนดเนื้อหา/จุดประสงคการเรียนรู จํานวนขอสอบ
พฤติกรรมที่ใชวัดในแตละเนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรู
4) สรางขอสอบจํานวน 1 ฉบับ ที่มีลักษณะเปนแบบปรนัย ที่มีตัวเลือก 4 ตัว จํานวน 10 ขอ
ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร
5) นําแบบทดสอบทีผ่ ูวิจัยสรางขึน้ ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนคณิตศาสตรและวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity) โดยประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับเนื้อหา/จุดประสงคการเรียนรู มีเกณฑการประเมินดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดเนื้อหา/จุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดเนื้อหา/จุดประสงคขอนั้น
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดเนื้อหา/จุดประสงคขอนั้น
นําผลการประเมินจากผูเ ชี่ยวชาญ ไปหาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และคัดเลือกขอสอบทีม่ ีคาความตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวา มีคาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคาความตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) ตั้งแต 0.67 – 1 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ
6) นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ที่เคยเรียนในเนื้อหานีแ้ ลว จํานวน 100 คน แลวนําผลการสอบมาทําการ
วิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป พบวามีขอสอบที่อยูในเกณฑดังกลาว
จํานวน 10 ขอ คือ มีคา
ความยาก (p) ระหวาง 0.44 – 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.37 – 0.96 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ
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7) นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

โรงเรียน
หลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน แลวจึงนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร คูเดอร
ริชารดสัน (KR – 20) ซึ่งพบวา แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.76
8) จัดพิมพแบบทดสอบเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม
2) วิเคราะหเนื้อหาที่จะวัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะวัดและกําหนดเกณฑการใหคะแนน
3) ทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบวัดจะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ มีตัวเลือก 5 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด 5
คะแนน พึงพอใจมาก 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน และพึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน
สวนเกณฑการแปล
ความหมายมีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความพึงพอใจ
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
นอย
1.00 - 1.50
นอยที่สุด
4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาและวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงในสวนดานเนื้อหา (Content validity) โดยประเมินความ
สอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหา มีเกณฑการประเมิน ดังตอไปนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดเนื้อหานั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามวัดเนื้อหานั้น
-1 หมายถึง
แนใจวาขอคําถามไมวัดเนื้อหานั้น
นําผลการประเมินจากผูเ ชี่ยวชาญคํานวณหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวา มีคาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคาความตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ
5) นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบ (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอ โดยใชเทคนิค 33% และใชสูตร t-test แบบ Independent ในการวิเคราะหเลือกขอคําถามที่มีคา t ตั้งแต 1.75
ขึ้นไป พบวา มีขอคําถามที่อยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคา t ตั้งแต 2.48 – 7.91 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ
6) นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบ (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่
เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน เพื่อหาคาความ
เชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบวา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71
7) จัดพิมพแบบสอบถามเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่จัดทําขึ้น ไปทําการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยขั้นแรกไดใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 8 กลุม กลุมละประมาณ 6 คน จากนั้นผูวิจัยไดนํา
ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ไปใหนักเรียนกลุมละ 2 เลม พรอมกับ
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มอบหมายใหนักเรียนชวยกันศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่มอี ยูภายในชุดการเรียนรูคณิตศาสตร จากนั้น ผูวิจัย
ไดใหนักเรียนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยผูวิจัยจะคอยสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด อนึ่งการที่ผูวิจัยคอยสังเกตการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนนั้น เพื่อหาขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้นและหาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขและเมื่อนักเรียนไดดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งของชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรเสร็จเรียบรอยแลวนั้นผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
เปนลําดับตอไป
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ไปทดลองกับ
นักเรียน ที่เปนกลุม ตัวอยาง ไดผลดังนี้
ตาราง 1 แสดงคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เปรียบเทียบกับเกณฑ 70/70
เกณฑ 70/70

เรื่อง

E1
79.71
76.45
72.55
73.91
75.66

1. การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนกําลังสองสมบูรณ
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางของกําลังสอง
รวม

E2
88.49
85.42
89.65
81.30
86.22

จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
สูงกวาเกณฑทตี่ ั้งไว 70/70 คือ มีคาประสิทธิภาพโดยภาพรวม เทากับ 75.66/86.22 และเมื่อพิจารณาชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรในแตละเรื่อง พบวา สูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง กอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง กอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ไดผลดังนี้
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง กอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
การทดสอบ
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร

N

46
46

X

7.41
12.17

∑D
219

2

∑D
1,431

t
10.99**

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ดีกรีสอง

3. การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง ไดผลดังนี้
ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง
ประเด็น/หัวขอ

คาเฉลี่ย
(X)

ความ
แปรปรวน
(S.D.)

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู
1.1 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียน 4.74
0.57
มากที่สุด
เกิดความกระตือรือรนตอการเรียน
1.2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ทําใหนักเรียน
4.65
0.74
มากที่สุด
มีอิสระในการเรียนรูม ากยิ่งขึ้น
1.3 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียน 4.67
0.70
มากที่สุด
มีอิสระในการทํากิจกรรมดวยตนเอง
1.4 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ชวยให
4.78
0.55
มากที่สุด
บรรยากาศในหองเรียนเปนที่นาสนใจ พอใจ สนุกและตื่นเตน
รวมดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู
4.71
0.64
มากที่สุด
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ทําใหนักเรียน
4.65
0.67
มากที่สุด
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง มากยิ่งขึ้น
2.2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ทําใหนักเรียน
4.52
0.69
มากที่สุด
เขาใจและใชกระบวนการปฏิบตั ิงานอยางเปนขั้นตอน
รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.59
0.68
มากที่สุด
3. ดานการจัดรูปเลมชุดการเรียนรู
3.1 ชุดการเรียนรูค ณิตศาสตรมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ
4.52
0.75
มากที่สุด
3.2 ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรมีสสี ันสวยงาม
4.54
0.62
มากที่สุด
และมีความนาสนใจ
รวมดานการจัดรูปเลมชุดการเรียนรู
4.53
0.69
มากที่สุด
4. ดานประโยชนในการเรียน
4.1 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียน 4.52
0.72
มากที่สุด
นําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
4.2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ชวยฝกให
4.57
0.58
มากที่สุด
นักเรียนมีวินัยตอตนเองและมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมดานประโยชนในการเรียน
4.55
0.65
มากที่สุด
รวมทั้งหมด 4 ดาน
4.62
0.83
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง ภาพรวมจัดอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดทุกดาน คือ มีคาเฉลี่ย ( X
)
/สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.71/0.64, 4.59/0.68, 4.53/0.69 และ 4.55/0.65 ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สูงกวาเกณฑ
70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83
อภิปรายผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยจากผลของการวิจัยครั้งนี้
พบว า มีประสิ ทธิภ าพเป นไปตามเกณฑ ที่กํ าหนดไว นั่ นคื อ มีประสิ ทธิภ าพเทา กับ 79.71/88.49, 76.45/85.42,
72.55/89.65 และ 73.91/81.30 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง มีคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.71, 76.45, 72.55 และ 73.91 ตามลําดับ และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียน
ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 88.49, 85.42, 89.65 และ 81.30 ตามลําดับ เพราะฉะนั้น
ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ แสดงวา ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
นวัตกรรมทางดานการศึกษาที่สามารถทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชกร
พัฒเสมา (2558) ธารทิพย พิทักษสาลี (2557) และ ปุณณภา พลเยี่ยม (2554) ที่พบวา ชุดการเรียนรูที่ไดสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
และมีโอกาสทบทวนไดหลายครั้งเมื่อไมเขาใจ
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ก อ นและหลั ง เรี ย นด ว ยชุ ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตร
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา บทเรียนนี้ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาในการเรียนจริง ซึ่งมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของดวงพร จันทรสวาง (2558) วิรัตน เจริญสุข (2554) และ เจริญศรี โสขวัญฟา (2554) ที่พบวา นักเรียนที่
ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนรู จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เชนกัน
3. จากการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83 แสดงวา การเรียนดวยชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมีความรูสึกชอบ มีความเปนอิสระที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร อีกทั้งนักเรียนยังใหความสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน สิทธิโชค (2558)
และมุน สารสิน (2558) พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
0
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1. ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ซึ่งครูสามารถนําชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรนี้ ไปใชในการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใชแกปญหานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
2. ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนชุดการเรียนรูที่เรียนดวยตนเอง ดังนั้น จะใชไดผลดีกับนักเรียนที่มี
ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งมีสมาธิที่ดีในการอาน
3. คณิตศาสตรเปนเนื้อหาที่ยากนักเรียนตองมีเวลาในการศึกษาและมีเวลาในการทบทวนหรือฝกทํา
หลายๆ ครั้ง ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสื่อการสอนอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีโอกาสทบทวนดวยตนเองซ้ํากัน
หลายๆ ครั้งได เมื่อไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งชวยกระตุนความสนใจและนักเรียนไดมีอิสระในการทําบัตรกิจกรรม
และบัตรแบบฝกหัด สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ ในขณะที่ทําบัตรกิจกรรมและบัตรแบบฝกหัด ทําใหไดแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรมีการสรางชุดการเรียนรูในวิชาอื่นๆ เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เปนตน เพื่อนําไปใช
ในการสอนซอมเสริมหรือใชกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมพอ
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู ความคิดสรางสรรคทางดานคณิตศาสตร เปนตน
0
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยสื่อประสม เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวังโปงศึกษา จํานวน 18 คน เครื่องมืองานวิจัย คือ สื่อ
ประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
คณิตศาสตรที่มีตอการเรียนดวยสื่อประสม คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อ ประสมเพื่อส งเสริม ผลการเรียนรูเ รื่องแผนภูมิรู ปวงกลม สํ าหรั บนัก เรีย นชั้ นมัธ ยมศึ กษาปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ 71.38/80.00
2. ผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยสื่อประสมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการสอนดวยสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม อยู
ในระดับ มาก
คําสําคัญ:

สื่อประสม/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The research aim to develop a multimedia about pie charts for mathayomsuksa 2 students
with an efficiency of 70/70, to compare the mathayomsuksa 2 students’ academic achievement
between before and after learning through the multimedia, to study the mathayomsuksa 2 students’
opinion on multimedia learning about pie charts. The targeted sample were 18 students in 2th secondary studying in the 2nd semester of 2017 in Wangpongsuksa school. The research instruments
include multimedia, a number of test paper for learning outcomes and measuring the problem
solving ability. The statistic tools used in this research include the average value, data analyzed by
mean , standard deviation and t-test independent.
The results have shown that
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1. The efficiency of multimedia to promote learning about pie charts for mathayomsuksa 2
students was of 71.38/80.00
2. The mathayomsuksa 2 students’ academic achievement on multimedia after learning was
higher than before learning with significance at .01
3. the mathayomsuksa 2 students’ opinion on multimedia learning about pie charts had the
most satisfaction.
The Keyword: Multimedia/academic achievement
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบัน โลกมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนอาจจะยังไมเขาถึงเทคโนโลยี
เหลานั้นมากนัก และที่สําคัญเพื่อใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งความเจริญกาวหนา
ดังกลาวขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของคนในประเทศนั้นดังคํากลาวของทิศนา แขมณี
(2551) ที่วาคณิตศาสตรมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลในสังคม
ใหเกิดการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการซื้อ การขาย การคํานวณสิ่งปลูกสราง ซึ่งคณิตศาสตรเปนพื้นฐานใน
การหาขอสรุปเพื่อใหเกิดชิ้นงานตาง ๆที่เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบตอสิ่งที่บุคลตองการใหเปนไมวาจะเปนสิ่งกอสราง สิ่ง
อํานวยความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากขอความขางตนจะเสนอความสอดคลองของคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน
จากที่กลาวมาสรุปไดวาวิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนการคํานวณการวางแผนการ
ทํา งานในรู ปแบบต า ง ๆ ล ว นสอดคล องกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น เป น อย า งยิ่ ง ผู เ ขีย นในฐานะที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในสาขาวิ ชา
คณิ ต ศาสตร แ ละพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ไปสู ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ นั ก เรี ย นได เ ห็ น ถึ ง ประโยชน ข อง
คณิตศาสตรเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จัดใหมีการเรียน
การสอนในทุกระดับชั้นของมัธยมศึกษาเปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปเปนพื้นฐาน
ในการเรียนวิชาอื่นเชนวิชาวิทยาศาสตรและใชเปนวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกเรียนตอในระดับสูงขึ้น
จากการศึกษาผลการผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET
( Ordinary National Educational Test ) ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากมาตรฐาน
การเรีย นรูที่โ รงเรีย นควรเรง พัฒนาเนื่อ งจากคะแนนเฉลี่ย ของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ ไดแ ก
มาตรฐาน 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นั้น ตามตัวชี้วัด
2/1 การอานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พบวา ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นไมเ ปน ไปตามเกณฑที ่ส ถานศึก ษากํ า หนดไวค ือ รอ ยละ 70 โดยเฉพาะทัก ษะ/
กระบวนการแกปญหา นักเรียนสวนใหญคิดหาคําตอบจากโจทยปญหาไดนอยกวาโจทยที่เปนประโยคสัญลักษณ
ทั้งนี้ทักษะการแกปญหานับวามีความสําคัญ เพราะในชีวิตประจําวันมนุษยตองประสบปญหาตาง ๆ มากมาย
จากการสอบถามครูฝ ายวิชาการ และครู ประจํา วิชาคณิต ศาสตรโ รงเรีย นวัง โปง ศึกษา พบว า นั กเรี ยนส วนใหญ มี
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ทางโรงเรียนตั้งไว เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะ กระบวนการการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนที่ไมชอบวิชาคณิตศาสตร สาเหตุเกิด
จาก วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาที่คอนขางยาก ยากตอการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ครูผูสอนสอนตามใน
ตํารามากเกินไป ไมมีสื่อทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน
ดังนั้นความสามารถในการแกปญหาจึงตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียนโดยบูรณาการเขากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 ไดกลาวไววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา เพราะ
หากนักเรียนคิดแกปญหาไดอยางถูกตองมีทักษะกระบวนการมีเหตุผลแลวความสามารถดังกลาวยอมสามารถถายโยง
ความรู
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จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจหานวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะทําใหนักเรียนมีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรที่สูงขึ้น โดยการสรางสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหนาสนใจ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม โดยเทียบกับเกณฑ 70/70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิรูปวงลม
2. ดานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก สื่อประสม
ตัวแปรตาม ไดแก 1. ผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม
2. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อประสม
3. ดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลอง 2 คาบ จํานวน 2
ชั่วโมง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
สื่อประสม

- ตัวแปรตาม
- ผลการเรียนรู
- ความพึงพอใจ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวังโปงศึกษา อําเภอวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังโปง
ศึกษาอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 หอง ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สื่อประสม คือ คอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม
มีขั้นตอนการสราง และการหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิ
รูปวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับสื่อประสม
1.3. วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อกําหนดจุดประสงคยอย
1.4. สรางสื่อประสม
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1.5. นําสื่อไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน การวัดผลการศึกษา และทางคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบเนื้อหาของสื่อประสม
1.6. นําสื่อประสมที่ปรับปรุงแลว ไปหาประสิทธิภาพของสื่อ ดังนี้
1.6.1. ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน เพื่อ
ตรวจสอบหาขอบกพรอง
1.7. นําสื่อประสมที่ไดไปใชวิจัยตอไป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอคณิตศาสตรที่มีตอ การเรียนดวยสื่อประสม
2.1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม
2.1.1. ศึกษาวิธีสรางแบบวัดผลการเรียนคณิตศาสตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.2. ศึกษาเนื้อหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม จุดประสงคการเรียนรู จากหลักสูตรและแบบเรียน
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.1.3. สรางตารางวิเคราะห เพื่อกําหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู จํานวนขอสอบในแตละ
เนื้อหา
2.1.4. สรางขอสอบแบบเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ
2.1.5. นําแบบทดสอบทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดานวัดผล
การศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ วาขอสอบแตละขอ สรางไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูห รือเนื้อหาตาม
ตารางวิเคราะหหลักสูตรหรือไม แลวนําไปคํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอสอบที่มคี า IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป พบวา มี
ขอสอบทั้ง 15 ขอ สามารถนําไปใชได
2.1.6. นําแบบทดสอบทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นไปหาความยากงาย เพื่อคัดเลือกขอสอบโดยพิจารณาจากคา
ความยากงายตามเกณฑ คือ อยูระหวาง 0.20 – 0.80 ซึ่งคาความยากงายอยูระหวาง 0.61 – 0.78
2.1.7 นําแบบทดสอบที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นไปหาคาอํานาจจําแนกเพื่อคัดเลือกขอสอบโดยพิจารณาจาก
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.33
2.1.8. นําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวังโปงศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 22 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร คูเตอร ริชารดสัน (KR-20) มีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.919
2.2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยสื่อประสม
2.2.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับแบบสอบถาม
2.2.2. วิเคราะหเนื้อหาที่ตองการถามความพึงพอใจ
2.2.3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม ชนิด 5 ตัวเลือก
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สดุ
2.2.4. มาตราสวนประมาณคา (Rating Square) การแปลความหมายของคะแนนจะกําหนดใหมี
การแบงสวน 5 ระดับของ ดังนี้
2.2.5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นไปใหผเู ชี่ยวชาญทางดานการศึกษาและการวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา วาแตละขอสอดคลองกับเนื้อหาที่วัดหรือไม แลวนําไป
คํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป พบวา มีทั้ง 10 ขอ สามารถนําไปใชได
2.2.6. นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วังโปงศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 22 คน เพื่อหาคาความเชื่อมัน่ ของ ครอนบัค หรือ สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α Coefficient ) พบวา มีคาความเชือ่ มั่น เทากับ 0.802
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แบบแผนการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัยแบบมีกลุมประชากร 1 กลุม และมีการทดสอบกอนและทดสอบ
หลังทดสอง
ทดสอบกอนทดลอง
ทดลอง
ทดสอบหลังทดลอง
T1
X1
T2
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพแบบฝกหัด โดยใช E1 และ E2
2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใช T-test แบบ Dependent
3. ทดสอบความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใช X และ S.D.
วิธีจัดเก็บขอมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจยั ในครั้งนี้
2. ใหทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. ศึกษาจากสื่อประสมที่ผจู ัดทําไดสรางขึ้น
4. ทําใบกิจกรรม
5. ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. แจกแบบสอบถามใหนักเรียนทํา
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของสื่อประสม
ผูวิจัยไดนําสื่อการสอน ไปทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมประชากร ไดผลดังนี้
ตาราง 1 แสดงคาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลมเปรียบเทียบกับเกณฑ 70/70
เกณฑ 70/70
เรื่อง
ผลที่ได
E1
E2
แผนภูมริ ูปวงกลม
71.38
80.00
เปนไปตามเกณฑ
จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร เรือ่ ง แผนภูมิรูปวงกลม ระหวางเรียนจะมี
คาเทากับ 71.38 และหลังเรียนจะมีคาเทากับ 80.00 ประสิทธิภาพของสื่อประสมสูงกวาเกณฑ 70/70
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม กอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิรปู วงกลม
กอนเรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม ดังนี้
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมริ ูปวงกลม กอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม
2
t
∑D
∑D
การทดสอบ
N
Sig. (2-tailed)
X
กอนเรียน
ดวยสื่อ
ประสม

18

8.11

3.88

19.11

8.029

.00
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หลังเรียน
ดวยสื่อ
18
12.00
ประสม
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมริ ูปวงกลม โดย pre test จะมีคา เฉลี่ยเทากับ 8.11
และคา post test มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.00 และ คา t คํานวณไดเทากับ 8.029 มากกวาคา t วิกฤติ (.05 t=1.73) และ
คา Sig (2-tailed) เทากับ .00 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยสื่อประสม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสม
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสม ไดผลดังนี้
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสม
รายการ
S.D.
X
1. ผูเรียนชอบกิจกรรมที่ใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.39
0.61
2. ผูเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนโดยใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรม
4.17
0.71
การเรียนการสอน
3. ผูเรียนชอบใชสื่อประสมในการศึกษาหาความรูด วยตนเอง
3.72
0.57
4. กิจกรรมการใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่
4.17
0.62
งายตอการปฏิบตั ิ
5. กิจกรรมการเรียนที่ใชสื่อประสม นาสนใจไมนาเบื่อ

3.83

0.99

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6. กิจกรรมที่ใชสื่อประสมชวยใหผเู รียนไดคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานใหม
4.22
0.73
มาก
7. การใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
4.39
0.61
มาก
8. สื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความทันสมัยเราความสนใจ
4.44
0.62
มาก
และสงเสริมการเรียนรู
9. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกใชสื่อการเรียนรู
4.33
0.69
มาก
10. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิธีและเกณฑการวัดและประเมินผล
4.22
0.55
มาก
รวม
4.19
0.13
มาก
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสมอยูในระดับพึ่งพอใจมากโดยมี
คะแนนเฉลีย่ 4.19 และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.13 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความทันสมัยเราความสนใจและสงเสริมการเรียนรู
( X =4.44, S.D.=0.62) รองลงมาคือ ผูเรียนชอบกิจกรรมที่ใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( X =4.39, S.D.=0.61) การใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเ รียน ( X =4.39,
S.D.=0.61) และรองลงมาคือ เปดโอกาสใหผเู รียนมีสวนรวมในการเลือกใชสื่อการเรียนรู ( X =4.33, S.D.=0.69)
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง แผนภูมริ ูปวงกลม สูงกวาเกณฑ 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยสือ่ ประสม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม
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1. การใชสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด แสดงวา
เป น ไปตามสมมติ ฐ านข อ ที่ 1 คื อ 71.38/80.00 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด รั บ การเรี ย นด ว ยสื่ อ ดั ง นั้ น สื่ อ ประสมจึ ง มี
ประสิทธิภาพกวาเกณฑที่ผูวิจัยไดตั้งไว แสดงวา สื่อประสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทําให
นักเรียนมีความสนใจและศึกษาดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินทร
สุดเจริญ (2550) นายประสงค สกุลซง (2550) ที่พบวา สื่อประสมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70 / 70 ที่ตั้ง
ไว การพัฒนาทักษะการเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อประสม ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้นทําให และสนใจในการที่
จะเรียนรูดวยตนเองทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. จากการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังเรียนดวยประสม พบวา ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 คือ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับวิจัยของ
สากล คุณมาศ (2551) ที่พบวาผูเรียนที่ไดเรียนรูดวยสื่อประสมที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
3. จากการศึกษาความพึงพอใจตอสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม พบวา มีความพึงพอใจมาก
( X = 4.19 ,S.D.= 0.16) แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อประสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นและทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับวิจัยของสากล คุณมาศ (2551) พบวาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม อยูในระดับมาก เนื่องจากสื่อประสบมี
ความนาสนใจ ทําใหผูเรียนสนใจเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 สื่อประสมทีส่ รางขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ซึ่งครูสามารถนําสื่อประสมเรียนนี้ไปใชใน
การสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใชแกปญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําได
1.2 สื่อประสมเปนสื่อการเรียนที่เรียนดวยตนเอง ดังนั้น จะชวยใหผเู รียนเกิดทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการสื่อประสมในวิชาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เปนตน เพื่อนําไปใช
ในการซอมเสริม หรือใชกับนักเรียนที่มรเวลาไมเพียงพอ
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู ความคิดสรางสรรคทางดานคณิตศาสตร เปน
ตน
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
Cooperative Learning using TAI Technique with Mathematics Learning Achievement of Grade 7
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Kitisak kammek1 Yupadee Panarach2 and Paweena Sasing3
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ รอยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 เพื่อศึกษาการ
ทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรที่หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1 กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา2560 จํานวน 31 คนซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจต
คติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการศึกษาพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตรตามลําดับ
คําสําคัญ:
1

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใช เทคนิค TAI / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
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ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร
Abstract
The purpose of this research. To compare mathematics achievement by after learning by using
Team Assisted Individualization of Grade 7 students of criterion. To compare mathematics achievement
by using Team Assisted Individualization of Grade 7 students before and after learning management To
study teamwork skills of grade 7 students after learning by using Team Assisted Individualization. and
the attitude in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 7. The
sample group consisted of 31 students in grade 7 class 1 from Kamphaeng Phet provincial Administration
Organization School using Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Team
Assisted Individualization , Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The research results were as follows
1. The grade 7 students got mathematics learning achievement after by using Team Assisted
Individualization. higher than 70 percent of the criterion was not significant at .05 level
2. The grade 7 students got mathematics learning achievement by Team Assisted
Individualization. after higher than before learning. significance at .05 level
3. The grade 7 students teamwork Skills. After learning by using Team Assisted Individualization.
Overall at high level. Were considering each item, it was found. Students agree to listen to the opinions
of others. The highest average was. opinion Students have problem solving within the group and
Students have the cooperation of members. in sequence
4. The attitude in mathematics after learning by using using Team Assisted Individualization.
Overall at high level. Were considering each item, it was found. The teacher gave me very good advice
when I did not understand. Teachers make mathematics fun. The highest average. The equipment in the
classroom makes me learn fun. And I am very enthusiastic when it comes to studying mathematics. in
sequence.
The keyword: Collaborative learning management using TAI technique. / Mathematics achievement /
Team work skills/Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันเปนยุคที่เรียกวายุคความรู ซึ่งเปนยุคที่ผูเรียนตองเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ หรือเรียกไดอีกอยางวา การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมี
องคประกอบ ดังนี้ 3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4 C (C ritical
Thinking - การคิดวิเคราะห, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การรวมมือ และ Creativity-ความคิด
สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษา
แบบใหม ซึ่งการศึกษาที่ดีสําหรับคนยุคใหมนั้น ไมเหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปที่แลว การศึกษาที่มีคุณภาพจะตอง
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของศิษยไปอยางสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารยก็ตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ครูที่รัก

588
ศิษย เอาใจใสศิษย แตยังใชวิธีสอนแบบเดิมๆ จะไมใชครูที่ทําประโยชนแกศิษยอยางแทจริง กลาวคือ ครูที่มีใจแกศิษยยัง
ไมพอ ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนที่การเรียน (ทั้งของศิษย และของตนเอง) ตอง
เรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษยดวย ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน”
(teacher) ไปเปน “ครูฝก” (coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator) และตองเรียนรู
ทักษะในการทําหนาที่นี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่องที่เรียกวา PLC (Professional
Learning community) (วิจารณ พานิช, 2555: คํานํา) ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สําคัญตอพัฒนาการความคิดของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถี่ถวน วิชาคณิตศาสตรยังสามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิต
และอาชีพ
การจัดการเรียนการสอนในยุคสตวรรษที่ 21 นี้ ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการทํางานเปนกลุมหรือ
เปนทีมนั้น ยอมสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง คือการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนที่มคี วามสามารถ
เกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการ
สอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตาม
ความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทาง
สังคมซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น(สุรพงษ ทองเวียง. 2551)
จากรายงานการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรปการศึกษา 2559 ซึ่งเปน
โรงเรียนมัธยมที่มีมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 68.53ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 70
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและเปนกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการรวมมือ
กันทํางานเปนทีมนักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความ
เขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน
ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ใหสูงขึ้นและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ รอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1

589
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการรูแ บบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยม สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องทศนิยมและเศษสวน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
2. การบวกและการลบทศนิยม
3. การคูณทศนิยม
4. การหารทศนิยม
5. การบวกและการลบเศษสวน
6. การคูณเศษสวน
7. การหารเศษสวน
8. ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมด 3 หอง
จํานวน 97 คน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560
กลุมตัวอยางที่
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 31 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ซึ่งในแตละ
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูมี 5 ขั้นตอนไดแก ขั้นการเขารวมกลุม ขั้นนําเสนอบทเรียน ขั้นการศึกษากลุมยอย ขั้นการทดสอบ
ยอย ขั้นการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยขั้นการเขารวมกลุมเปนการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน
ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ขั้นนําเสนอครูสอนเนื้อหาแกนักเรียน ตามเนื้อหาของแตละหนวยการเรียน
โดยใชสื่อการสอน ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสาธิตและยกตัวอยางเพื่อความเขาใจ ขั้นนําเสนอกลุมยอยนักเรียนแตละกลุม
จับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรมจากสื่อที่ไดรับ เสร็จแลวสงใหเพื่อนในกลุมตรวจถาตอบถูกหมดทุกขอ ให
เรียนต อแตถ าตอบผิดบา งใหซั กถามเพื่อนในกลุ มเพื่อ ชวยเหลือก อนที่จ ะถามครู ขั้นการทดสอบยอ ย เมื่ อนักเรียนทํ า
แบบฝกหัดทักษะในสื่อที่ไดเรียนจบแลว ขั้นการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
จํานวน 30 ขอ โดยขอโดยการหาคาความเที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค(IOC)
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.45–
0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39
3. สรางแบบสังเกตการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความ
เที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่น
4. สรางแบบวัดเจตคติที่มีตอคณิตศาสตรในชั้นเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการ
หาคาความเที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 –
1.00 และวิเคราะหคาความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรกอนการจัดจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน จํานวน 8 ชั่วโมง
3. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน
4. นักเรียนทําแบบการทํางานเปนทีมและ แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับ
เกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (one sample t-test)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรใช
การทดสอบคาที (t-test dependent)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x� )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมากที่สุด
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3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมาก
2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอย
1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอยที่สุด
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI ทศนิยมและเศษสวน วิเคราะหคาเฉลี่ย (x� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก
2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑรอยละ70
n
k
S.D.
t
Sig
x�
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
31
21
21.26
3.14
0.564 .651
P < .05
จากตาราง 1 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน หลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 21.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 และคา t = .564 และคา Sig. = .651
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
31

x�

14.19

4.45

31

21.26

3.14

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

N

กอนเรียน
หลังเรียน

S.D.

t

Sig

17.25

.000

P < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและ
เศษสวนหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคา t =-17.25 และคา Sig. = .000
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3. เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคTAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
ตาราง 3 แสดงค าเฉลี่ ย (x�) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทั กษะการทํางานเป นกลุม ของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D.
แปลผล
x�
ปานกลาง
1.นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกัน
3.03
0.79
2. นักเรียนมีการแบงหนาที่รับผิดชอบในกลุม
3.87
0.80
มาก
3. นักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก
3.90
0.79
มาก
4. นักเรียนมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและการแสดงความคิดเห็น 4.19
0.65
มาก
5. นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม
3.94
0.77
มาก
รวม
3.98
0.76
มาก
จากตาราง 3 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดการเรียนการรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI โดยรวมมีทักษะการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก (x�= 3.98, S.D. = 0.76) เมื่อพิจาณารายขอ
พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและการแสดงความคิดเห็น (x�= 4.19, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ
นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม (x�= 3.94, S.D. = 0.77) และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก (x�= 3.90, S.D.
= 0.79) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง การจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
x�
1. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก
3.81
0.74
มาก
2. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ ถึงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร
3.87
0.80
มาก
3. ใบงานของครูยากเกินไปทําใหฉันไมเขาใจ
3.55
0.67
มาก
4. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ
4.00
0.51
มาก
5.การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ทําใหนักเรียน
3.81 0.83
มาก
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น
6.วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ
3.77 0.76
มาก
7. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล
3.81 0.70
มาก
8. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
3.81 0.70
มาก
เทคนิค TAI
9. ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน
4.00
0.63
มาก
10. อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน
3.90
0.79
มาก
รวม
3.82
0.72
มาก
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จากตาราง 4 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI อยูในระดับมาก (x�= 4.19, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยาง
ดีเมื่อฉันไมเขาใจ (x�= 4.00, S.D. = 0.63) ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน (x�= 4.00, S.D. = 0.51) รองลงมา
คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน (x�= 3.90, S.D. = 0.79) และขาพเจามีความกระตือรือรนเมื่อถึง
ชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร (x�= 3.87, S.D. = 0.80) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตรตามลําดับ

อภิปรายผลการศึกษา
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI กับเกณฑ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากบริบทของนักเรียนที่แตกตาง นักเรียนบางสวนเปนนักกีฬา นักเรียนบางสวนเขามา
เรียนโดยโควตาเรียนดี และนักเรียนบางสวนเขามาโดยโควตาดนตรี ซึ่งโดยรวมแลวนักเรียนจะคละกันเปนสวนใหญ ซึ่งมีพื้น
บานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญแตก็นับวาอยูในระดับที่นา
พอใจแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ ทองเวียง(2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรุแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TAI เรื่อง
ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ
70
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา แสดงใหเห็นการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ นั้นเปนการเพิ่มทักษะทางสังคมใหกับผูเรียนทุกคนให
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบื่อหนายใน
การเรียน จนเกิดความสําเร็จในทีส่ ุดสอดคลองกับวิจัยของ ณัฐพร โพธิ์เอี่ยม (2550) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง
โจทยปญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของPolya ผลการวิจยั พบวานักเรียนมีผลการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวม
อยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุม
ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จ ดังนั้น
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สมาชิกในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกันซึ่งสอดคลองกับวิจัยของพรพิมล ใจโต (2552) ไดศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมอยูในระดับปานกลาง
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวมอยู
ในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนมีความกระตือรือรนเมื่อถึงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกใน
กลุมจะชวยเหลือเพื่อนในกลุมอยางเต็มที่เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกองสิน ออนวาด
(2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 โดยใชการเรียน
แบบรวมมือผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชการเรียน
แบบรวมมือสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูสามารถนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเนื้อหาอื่นๆเนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบTAIจะชวยพัฒนาการทํางาน
เปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น
2. ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องทศนิยมและเศษสวนพบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาในเรือ่ งการวิเคราะห
โจทยและการคํานวณหาคําตอบครูผูสอนใหนักเรียนทํางานเปนทีม เพื่อใหนักเรียนไดชวยกันทํากิจกรรมตางๆ และนักเรียนที่
เกงภายในกลุมจะชวยเหลือนักเรียนที่ออนกวา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นและการเอาตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI และเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรอื่นๆในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรอื่นและระดับชั้นอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใช เทคนิค TAI กับการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน
และเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนคลองลานวิทยา อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรทไี่ ดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีความพรอมทีด่ ีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูสอน
เขาใจและเอาใจใสนักเรียน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ
คําสําคัญ:
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Abstract
The purpose of this research. To compare mathematics achievement by using problembased learning management of Grade 7 students. To compare the mathematics achievement by
using problem-based learning management of Grade 7 students before and after learning
management and to study the attitude toward mathematics after by using problem-based
learning management of Grade 7 students. The samples for this research consisted of 41 students
at second semester in 2017 Grade 7 Class 1 from Klonglanwittaya School Kamphaeng Phet using
Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Problem-based learning
management plans, Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The results are as follows.
1. The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning
management was higher than the 70 percent to the criterion significance at .05 level.
2. The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning
management after higher than before learning, significance at .05 level.
3. The students has an attitude toward mathematics after by using problem-based
learning management. Overall at high level. Were considering each item, it was found. Teachers
are well prepared to teach. The highest average was the teacher's understanding and attention.
And teachers make mathematics fun in sequence.
The Keywords: Mathematics learning achievement / problem-based learning management /
Attitude to mathematics
วามเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูสอนจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูชวยแนะนํา และชวย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมิน ความกาวหนาของตนเองไดจะตองทําให
ผูเรียนรักที่จะเรียนรู และมีเปาหมายในการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดาน
เทคโนโลยี การที่ผูเรียนรูวาเมื่อเขาอยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะไปหาขอมูลเหลานั้นไดที่ไหน และเมื่อไดขอมูล
มาแลวจะตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลานั้นมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด สามารถแปลงขอมูลเปนความรูได สิ่ง
เหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝนโดยที่ผูสอนจะตองใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับ (วิจารณ
พานิช, 2555) ไดกลาวในหนังสือวิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21 วาการเรียนรูที่แทจริงอยูในโลกจริง
หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในหองเรียนยังไมใชการเรียนรูที่แทจริงยังเปนการเรียนแบบสมมติ ดังนั้นครูจึงตอง
ออกแบบจัดการเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงที่สุด
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคัญในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สูการปฏิบัติ ทั้งนี้ การที่ผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดหรือไม ขึ้นอยูกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุนี้ครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจสิ่งที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเปนเปาหมายการจัดการเรียนรูโดยมีหลักการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ที่เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยสิ่งที่
อยากเรียนรูดังกลาวจะตองเริ่มมาจากปญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวัน
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การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่
เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจาก
การใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เปนการคนควาดวยตนเองโดยใหนักเรียน
ชวยกันคิดแกปญหาผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู และผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือในการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ การแกปญหารวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตน
ศึกษาดวย ดังนั้นการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและ
การแกไขปญหาเปนหลัก (วัลลี สัตยาศัย, 2547) นักเรียนจึงตองมีความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งทั้งทางดานดีและไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคลซึ่งเรียกวาเจตคติ
เจตคติตอคณิตศาสตร คือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกตอการเรียนคณิตศาสตร ที่สงเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและรวมทั้งการตระหนักถึงคุณคา คุณประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ในทางบวก
ทั้งดานความนาสนใจ ความสุขสนุกสนาน ความงายของเนื้อหา ความกระตือรือรน หรืออาจจะเปนความรูสึกในทาง
ลบ ความนาเบื่อ ซับซอน หรืออาจจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร
ดวยเหตุผลและความสําคัญที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนใหสูงขึ้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการ จัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหเกิดการพัฒนาความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ที่ไดตระหนักถึงความสํา คัญของวิชาคณิ ตศาสตร ปลูกฝงใหผูเ รียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู และเพื่อเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 75
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ทศนิยมและเศษสวน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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ดานระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดปฏิบัติการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการวิจัย 4 สัปดาห
สัปดาหละ 3 ชั้วโมง รวม 12 ชั่วโมง ใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแ บบ
ใชปญหาเปนฐาน
(Problem-Based Learning)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคลองลาน
วิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 7 หอง 263 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง 41 คน โดย
ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการรู
แบบใชปญหาเปนฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ( X = 4.75, S.D. = 0.37)
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหมี
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุมเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.59 - 0.82 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 - 0.41 และความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.78
3. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท
(Likert scale) จํานวน 12 ขอ ขอคําถามมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ฉบับกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8
ชั่วโมง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ฉบับหลังเรียน และทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (t-test One Group)
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอ ย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอ ยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 75
Sig.
n
S.D.
t
µ
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
41
15
15.51
1.36 21.09* .000
*p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.36 และคา t = 21.09
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน พบผลดังตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน
คะแนนเต็ม
Sig.
n
S.D.
t
X
กอนเรียน
20
41
9.07
1.96
19.88* .000
หลังเรียน
20
41
15.51
1.36
* p < .05
จากตาราง 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.07 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.96 และหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบผลดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
x
1. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจในสิ่งที่เรียน
4.34
0.69
มาก
2. ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน
4.49
0.59
มาก
3. ครูสอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน
4.51
0.50
มากที่สุด
4. ครูมีความตั้งใจสอนเปนอยางดี
4.41
0.94
มาก
5. ครูมีความพรอมที่ดีในการสอน
4.52
0.51
มากที่สุด
6. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.41
0.49
มาก
7. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น
4.21
0.68
มาก
8. การสอนของครูทําใหฉันไมเขาใจวิชาคณิตศาสตร
4.46
0.63
มาก
9. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4.34
0.52
มาก
10. การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4.41
0.59
มาก
11. การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง
4.44
0.63
มาก
12. ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ
4.48
0.55
มาก
รวม
4.42
0.61
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.42 และ S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมที่ดีในการ
สอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.52 และ S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ครูสอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน ( x = 4.51
และ S.D. = 0.50) และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( x = 4.49 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมที่ดีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูสอนเขาใจและ
เอาใจใสนักเรียน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกระบวนการสรางความรูใหมโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิมที่มีอยูดวยตนเอง จากการที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ตองลงมีอกระทําดวยตนเองจนการคนพบความรูหรือขอมูลใหม และสามารถนํา
ขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ ได โดยผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางเทานั้น
(บุญนํา อินทนนท, 2551)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานมีหลักการอยู 3 ประการคือ ความรูเดิม (Prior Knowledge) มีประโยชนตอการเรียนรูเพื่อความเขาใจและ
สรางความรูใหม การเสริมความรูใหม (Encoding Specificity) จะชวยใหผูเรียนเขาใจความรูใหมมากขึ้น และการ
ตอเติมความเขาใจใหสมบูรณ (Elaboration of Knowledge) จะชวยใหความเขาใจขอมูลตางๆ สมบูรณไดถาหากมี
การตอเติมความเขาใจดวยการตอบคําถาม (Schmidt, 1983) ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การนํา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา ที่
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ
เกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีขั้นตอน (Hmelo & Evenson, 2000) เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา
โดยมีขั้นตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สรุปผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควร
ศึกษา ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงชี้แนะให
นักเรียนปฏิบตั ิในขั้นตอนตางๆ อยางถูกตอง เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ
2. ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยในรูปแบบเดียวกันในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรกบั นักเรียนในระดับชวงชั้น
ตางๆ หรือในหัวขออื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานทีม่ ีตอทักษะอื่นๆ เชน
ความสามารถในการแกปญ
 หา ความคิดสรางสรรค เปนตน
3. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชรวมกับการจัดการเรียนรูร วมกับแนวคิดอื่นๆ
เพื่อใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับเกณฑ เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอ คณิตศาสตร หลังการเขา
รวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่ ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผน (P) ขั้นดําเนินงาน (D) ขั้นประเมินผล (C)
และขั้นปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา จํานวน 10 กิจกรรม ประกอบไปดวย
สาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ แตละ
กิจ กรรมมี 3 ขั้ นตอน คื อ ขั้ น การสร า งข อ ตกลงเบื้ อ งต น ขั้น กิ จกรรมกลุ มและแข งขั น และขั้น สรุป ส วนกิ จกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน เพื่อเตรียมพรอมในการเรียนรูกิจกรรมวิชาการ เนนกระบวนการกลุม
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมี
สวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทาทายความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนที่คิดอยางเปนระบบและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
ตามลําดับ
คําสําคัญ:

คายคณิตศาสตร / สะเต็มศึกษา / ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร

Abstract
This research aims to develop a Math Camp using STEM Education, to compare
mathematics achievement with criteria, to study teamwork skills and attitudes towards mathematics
after attending a Math Camp using STEM Education. The target group were 72 students from
Umphang Wittayakom School, Tak Province. Research tools consist of Math camp using STEM
Education, Problem Solving skills test, the questionaire about teamwork skills and attitude to word
mathematics. Research method were 4 steps: Plan (P), Do (D), Check (c), and Act (A). Analyze data by
content analysis, average, standard deviation, and t-test.
The result found that :
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1. Development of Math Camp using STEM Education were 10 activities consist of
learning standards in Measurement, Geometry, and Algebra. The Math Camp activities including
academic activities and recreation activities. Each academic activities had 3 steps were creating a
basic agreement, Group activity, and competition, and Conclusion. In every recreation activities focus
on group process which mad the students enjoy and ready to learn new academic activities.
2. The students participate in a Math Camp using STEM Education had mathematics
achievement higher than 70% was significant at .05 level.
3. The students participate in a Math Camp using STEM Education had teamwork skills
in high level. The highest average score on their listen to the opinions of others, then their
participate in the work done at that time, and active to work successfully respectively.
4. The students participate in a Math Camp using STEM Education attitude toward
mathematics in high level. The highest coverage score on the mathematics is a challenging subject,
and mathematics help the students had system thinking, and their feel happy when learn
mathematics respectively.
The Keyword: Math Camp / STEM education / Teamwork skills / Attitude toward mathematics.
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาในปจจุบันตองเตรียมคนเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เริ่มตั้งแตพัฒนาคนใหอานออก
เขียนได คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค รูเทาทันสื่อ สามารถสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยี
และทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูและทักษะในการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21
(วิจารณ พานิช, 2554 : 18-19) แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และ
สรางนวัตกรรม โดยที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความคิด ความรูในทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เขาดวยกัน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบของสะเต็มศึกษา (วิชัย วงษ
ใหญ, 2554 : 136-137 ; ธีรชัย ปูรณโชติ, 2544 : 1-2 ; สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2548 : 22- 23 ; สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 6)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ในวิชา วิทยาศาสตร
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ไปใชในการ
เชื่อมโยงและแกปญหา ในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษาประกอบดวย เปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของ
วิชาที่เกี่ยวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู มีการทาทายผูเรียนใหไดแกปญหาหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนด
มีกิจกรรมกระตุนการเรียนรูแบบแอกทีฟ (active learning) ของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนดให และสถานการณหรือปญหาที่ใชในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาสามารถบูรณาการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน เชน การสอนแบบโครงงาน หรือการสอนแบบจัดคาย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี , 2557 : 4-16) วิชาคณิตศาสตรถือเป นรากฐานสําคัญสําหรั บการเรียนรูวิชาอื่นๆ โดยในส วนของวิชา
คณิตศาสตรศึกษาถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางจํานวน ปริมาณและ รูปทรงเรขาคณิตตางๆ เปนวิชาที่สามารถ
นําไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ไดอยางหลากหลายเชน วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับวิทยาศาสตร คือ ปรากฏการณตางๆ
ในธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตรพยายามสรุปเปนกฎหรือทฤษฎีนั้นสามารถนํามาเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดและ
ใชคณิตศาสตรในการคํานวณ วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีเปนการนําทรัพยากรที่มีมาสราง
สิ่งของ เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวิธีการ ผานการทํางานอยางเปนกระบวนการ นั่นคือ จะใชคณิตศาสตรในการหา
ประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับกับการออกแบบทางวิศวกรรม คือ วิศวกรตองใช
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ความรูคณิตศาสตรในการออกแบบโครงสราง ดังนั้นวิชาคณิตศาสตรสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 16-20)
คายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการใชกระบวนการ
กลุ ม มี ก ารกํ า หนดเป า หมายชั ด เจน มี ผู นํ า เช น ค ายคณิ ต ศาสตร (สุด าวรรณ เครื อ พานิ ช , 2552 : 16-17) ค า ย
คณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร และสามารถเชื่อมโยงความรู
กับชีวิตจริงหรือศาสตรอื่นๆ (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551)กิจกรรมมีทั้งกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเชื่อมโยงความรูเ พื่อแกปญหาที่กําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลานี้สงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554) นอกจากนี้กิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร
(อุไรวรรณ ปานทโซติ และยุภาดี ปณะราช, 2560)
จากกที่กลาวมาคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ไป
พัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสื่อสาร
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางองคความรูใหมๆ นวัตกรรม
ทางการศึกษาใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะในศตวรรษที่21
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุมผางวิทยาคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็ม
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สูงกวาเกณฑ รอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมเปนเนื้อหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด เรขาคณิต และพีชคณิต ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
- การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา
ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
โดยใชสะเต็มศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม
เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 72 คน
เครื่องมือวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยที่กิจกรรมมี 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมที่บูรณาการความรูและเนื้อหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมศาสตร และคณิ ต ศาสตร โดยเชื่ อ มโยงสาระการเรี ย นรู การวั ด เรขาคณิ ต พี ชคณิ ต
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร น้ําเดิน ตวงน้ํา แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง
วิทยากรที่ประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามที่กําหนดให โดยมีวิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยใหคําชี้แนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูที่ไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเนื้อหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม
1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมที่จะ
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบในลักษณะปรนัย จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของ
ลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท
(Likert scale) จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังนี้
1. คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เปน
กิจกรรมที่บูรณาการโดยมี วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่เชื่อมโยงสาระ
การเรียนรู ประกอบดวย 10 กิจกรรม แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ ประชุม
ตามกําหนดการ เพื่อวางหนาที่ อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับ
คณะวิทยากร
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2. ประสานไปยังผูบริหารและครูที่โรงเรียนอุมผางวิทยาคมที่จะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร

โดย
ใชสะเต็มศึกษา เพื่อกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังนี้
1. การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ มีการประชุมตามกําหนดการ เพื่อวางหนาที่
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในสาระการเรียนรูการวัด
เรขาคณิต
พีชคณิต โดยจัดเปนกิจกรรมการเรียนรู 10 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 กูระเบิด (S, M) กิจกรรมที่ 2 แทนแกรม (S,
T, E, M) กิจกรรมที่ 3 การเดินทางของเสียง (S, T, E, M) กิจกรรมที่ 4 ลาวาสมการ (S, M) กิจกรรมที่ 5 หอคอย (S,
T, E, M) กิจกรรมที่ 6 บันไดงูสมการ (S, M) กิจกรรมที่ 7 โดมิโนสมการ (M, E) กิจกรรมที่ 8 จับคูปริมาตร (S, M)
กิจกรรมที่ 9 น้ําเดิน (S, T, E, M) กิจกรรมที่ 10 ตวงน้ํา (S, M) แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสราง
ขอตกลงเบื้องตน ขั้นกิจกรรมกลุมและแขงขัน และขั้นสรุป นักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม ซึ่งมี
วิทยากรที่ประจํากิจกรรม
3. กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบซึ่ง
เปนเพลงประจํากลุม เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นวิทยากรที่ประจํากิจกรรมจะใหทํา
กิจกรรมวิชาการตามการบูรณาการความรูและเนื้อหา โดยแบงกลุมยอยเพื่อใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุป
ความรูที่ไดรวมกัน ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับชั้น เพศ และความสามารถ
ขั้นตรวจสอบ (Check : C) ดําเนินการดังนี้
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม
3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
ขั้นปรับปรุงแกไข (Act : A) ดําเนินการดังนี้
นําขอผิดพลาดในการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน ไปปรับใชในการจักกิจกรรมครั้ง
ตอไป ซึ่งการปรับปรุงแกไขแบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 หลังการดําเนินกิจกรรมในแตละวันเสร็จ วิทยากรจะประชุม สรุปผล
การดําเนินงานในแตละกิกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ที่ควร
ปรับปรุงแกไข
ระยะที่ 2 ประชุมสรุปกิจกรรมหลังจากการจัดกิจกรรมทั้งสองวัน เพื่อหาขอผิดพลาดที่
ควรปรับปรุงแกไข และกําหนดกิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม และใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะ
เต็มศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ .05
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย
ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง
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1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย
หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมโดยที่กิจกรรมมี 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด
ดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมที่บูรณาการความรูและเนื้อหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมศาสตร และคณิ ต ศาสตร โดยเชื่ อ มโยงสาระการเรี ย นรู การวั ด เรขาคณิ ต พี ชคณิ ต
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร น้ําเดิน ตวงน้ํา แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละ
กิจกรรม เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง
วิทยากรที่ประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามที่กําหนดให โดยมีวิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยใหคําชี้แนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูที่ไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเนื้อหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม
1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมที่จะ
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช
สะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมกับเกณฑ พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชสะเต็ม
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70
�
X
N
S.D.
k
t
Sig
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษา
72 15.92 1.91 14
8.51
.00
p < .05
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช สะ
เต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.91 คา t = 8.51 และ
Sig = .00
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา
�
X
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D.
ความหมาย
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน
4.22
0.70
มาก
2. ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
4.53
0.58
มากที่สุด
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
4.49
0.58
มาก
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4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
รวม

4.35
3.53
4.35
4.67
4.60
4.53
4.64
4.39

0.65
1.17
0.53
0.47
0.52
0.58
0.54
0.63

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีทักษะการทํางานเปน
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.39 และ S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.67 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด (X� = 4.64 และ S.D. = 0.54) และขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ (�X = 4.60 และ S.D. =
0.52) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบดังตาราง 3
ตาราง 3 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย ( �X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา
�
S.D.
ความหมาย
X
เจตคติตอคณิตศาสตร
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.42 0.52
มาก
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
3.83 0.67
มาก
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ
มาก
4.49 0.58
4. ขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อ
หนาย
3.92 0.58
มาก
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
3.63 0.78
มาก
6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความรอบคอบ
และมีเหตุผล
3.79 0.90
มาก
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
3.71 0.91
มาก
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คิดอยางเปน
ระบบ
4.46 0.60
มาก
9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
4.25 0.67
มาก
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความ
สนุกสนาน
3.86 0.83
มาก
รวม
4.03 0.78
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีเจตคติตอคณิตศาสตร
โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.03 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่
ทาทายความสามารถ มีคา เฉลีย่ สูงสุด (X� = 4.49 และ S.D. = 0.58) รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําให
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ขาพเจาเปนคนที่คิดอยางเปนระบบ (�X = 4.46 และ S.D. = 0.60) และขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร (�X =
4.42 และ S.D. = 0.52) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยกิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรม
วิชาการและกิ จกรรมนั นทนาการ โดยที่ กิ จกรรมวิช าการ ประกอบด วย เนื้ อหาคณิ ต ศาสตร ในกลุม สาระ การวั ด
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน
เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินแตละกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน ขั้นกิจกรรมกลุมและแขงขัน
แบงกลุมนักเรียน ออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและให
นักเรียนชวยกันแกสมการและโจทยทางวิทยาศาสตร โดยมีวิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแต
ละกลุม ขั้นสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมนี้
บาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนรูในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน
โดยเพลงที่ในกิจกรรมนันทนาการจะมีทั้งเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพื่อให
นักเรียนสนุกสนานทั้งยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอน
เริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูง
กวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนใน
การทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของขาพเจา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คิดอยางเปนระบบและฉันมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม
วิชาการและกิ จกรรมนั นทนาการ โดยที่ กิ จกรรมวิช าการ ประกอบด วย เนื้ อหาคณิ ต ศาสตร ในกลุม สาระ การวั ด
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน
ขั้นกิจกรรมกลุมและแขงขัน และขั้นสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนรู
ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาวสอดคลองกับ (สมวงษ แปลง
ประสพโชค และคณะ, 2551 ) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร และสามารถเชื่อมโยงความรูกับชีวิตจริงหรือศาสตรอื่นๆกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเชื่อมโยงความรูเ พื่อแกปญหาที่กําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลานี้สงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554)
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากการสรางขอตกลงเบื้องตน กิจกรรมกลุมและแขงขัน
และสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานจัยของ (พัชรินทร ขุนทอง, 2553 )
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร สูงกวา
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กอนเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ(นัสรินทร บือซา, 2557) พบวา นักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยนักเรียน
สามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน เคารพกติกาของกลุม เสนอความคิดและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทั้งใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาที่ของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549)และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ(อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช,2560) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนฝกการ
ทํางานเปนทีม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการวางแผนการทํางานและรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดยทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวันและ
ตั้งใจเรียนเวลาสอนเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทาทายความสามารถและมีประโยชน ทําใหเปนคนที่คิดเปนระบบ คิด
อยางสรางสรรค รอบคอบมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของงานวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช,
2560 และ เยาวลักษณ สุวรรณตระการ, 2550) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนที่จะดําเนินการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํา
กิจกรรมตอๆ ไป จะตองเตรียมเพื่อสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนไมรสู ึกเบื่อ
3. สามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการ
เรียนรูอื่นๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน พรอมทั้งศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกบั ศาสตรอื่นๆ
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
3. ควรศึกษาความพึงพอใจเพิ่มเดิมในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษาครั้งตอไป
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Results of using STAD Technique to the Mathematics Achievement of Grade 8
ฉัตรสุดา นิลจันทร 1 โกมินทร บุญชู2 และมาลินี สิงหลอ3
Chatsuda Ninjan¹ Komin Boonchoo² and Malinee Singhlor³
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) จังหวัดสุโขทัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75 เพื่อศึกษา
ทักษะการทํางานเปนกลุมSTAD และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิ ค STAD กลุ มตั ว อย าง ได แ ก นั กเรี ยนชั้น มั ธยมศึก ษาป ที่ 2/2 โรงเรีย นเทศบาลวั ด ไทยชุม พลฯ ภาคเรี ยนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับดี
4. เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
คําสําคัญ :

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / ทักษะการ ทํางานเปนกลุม
เจตคติตอคณิตศาสตร
Abstract
The objectives of this study were: To compare a before and after of using STAD technique of
the achievement of mathematics subject of grade 8. To compare the achievement of mathematics
subject grade 8 students after using STAD technique with the criteria of 75 percent and To study attitude
of grade 8 to mathematics subject after using STAD technique. The sample consisted of 40 grade 8 class
2 students of Watthaichumpol municipality school in the second semester in academic year 2017,
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obtained by using cluster random sampling. The instruments used for data collection were STAD
cooperative lesson plan, the mathematics achievement test, group work test and attitude test. Analyzing
the data by using the mean, standard deviation and T score test.
Research findings were as follows:
1. The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than
the previous statically significant at the level 0.5
2. The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than
75 percent statically significant at the level 0.5
3. In overall, grade 8 students had group work skill in a good
4. The attitude with mathematics subject for grade 8after using STAD cooperative lesson plan
in agreeing level in overall
The keyword:

Collaborative learning/ Achievement in mathematics/ Group work skills / c
Attitudes toward mathematics

ความเปนมาและความสําคัญ
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน 2551 เปน หลัก สู ตรการศึ กษาเพื่ อความเปน เอกภาพของชาติ มี
จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล การศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระ การเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดให ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวน และการดําเนินการ การวัดและเรขาคณิต พีชคณิต
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไปประยุกต มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จํ า เป น ได แ ก ค วามสามารถในการแก ป ญ หาด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การให เ หตุ ผ ล การสื่ อ สาร สื่ อ ความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองพรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร(กระทรวงศึกษาธิการ : 1-5)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เปนการที่สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อความสําเร็จทั้งของตนเองและความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มที่ครูใหความรู ตอจากนั้นแบงผูเรียนเปน
กลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันแลวใหทํางานที่ไดรับมอบหมายรวมกันอธิบายวิธีเรียน การ
ทําแบบฝกหัดซึ่งกันและกัน ในชวงการทดสอบนั้น จะใหทําเปนรายบุคคล ไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ในตอนทายจึงมีการ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม (Slavin. 1995 : 71-73) สําหรับขอดีของการจัดเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สามารถสรุปได
ดั ง นี้ คื อ ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ค วามเอาใจใส รั บ ผิ ด ชอบต อ ตั ว เองและต อ กลุ ม ร ว มกั บ สมาชิ ก คนอื่ น ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นที่ มี
ความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําให
ผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากขึ้น (สมจิตร หงสสา. 2551 : 27)
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เทาที่ควรโดนเฉพาะการแกปญหาทางคณิตศาสตรนั้นนักเรียนยังมีความสามารถในการแกปญหาอยูในเกณฑต่ําสงผลให
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําดวยผูว ิจัยเห็นวาการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตรนั้นครูควรมีการนํารูปแบบ
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมาใชในการเรียนรูเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จึงสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ75
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ75
ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง โดยมีเนื้อหาตอไปนี้
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม และ
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 140 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจํานวนนักเรียน 40 คน จํานวน 1
หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
จํานวนจริง จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
( x= 4.76 และ S.D. = 0.37)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเที่ยงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง
0.33-1.00 คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.795 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง
0.43-0.79และ คาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21-0.32
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคแบงเกณฑการประเมินออกเปน 3 ดาน
ดานที่ 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานที่ 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานที่3 การแสดงความคิดเห็นขณะ
ทํางานกลุม ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC
มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค มีคาเทากับ 0.526
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนของจํานวนจริง
2. การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวจํานวนจริง
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกตทักษะ
การทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม
4. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวจํานวนจริง
5. หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
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การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (One sample ttest)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test
Dependent)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ จัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
การทดสอบ
n
S.D.
t
x
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
40
8.78
2.17
21.522*
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
40
16.43
0.74
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 21.522
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75
ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
การทดสอบ
n
s
µ
t
x
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
40
16.43 0.74
15.00 12.061*
* ระดับนัยสําคัญ .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.43 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 และคา t = 12.061
STAD

3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

ตาราง 3 แสดงคา เฉลี่ย ( x ) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทัก ษะการทํ างานเป นกลุม ของนั กเรีย นชั้ น ป
อมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)ในแตละดานทั้งหมด 8 แผน
ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 2
การใหความ
ชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม

1 เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจํานวนจริง

X1

S.D.1

X2

S.D. 2

ดานที่ 3
การแสดงความ
คิดเห็น
ขณะทํางานกลุม
S.D. 3
X3

3.00

0.53

3.62

0.51

3.62

0.51

3.41

0.51

2เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจํานวนจริง

3.50

0.53

3.75

0.46

3.62

0.51

3.62

0.50

3เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจํานวนจริง

3.25

0.46

3.87

0.35

3.87

0.35

3.66

0.38

4เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจํานวนจริง

3.37

0.74

3.62

0.74

3.75

0.46

3.58

0.64

5 เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจํานวนจริง

3.50

0.53

3.75

0.46

3.75

0.46

3.66

0.48

6 เรื่อง รากที่สามและการหา
รากที่สามของจํานวนจริง

3.37

0.51

3.62

0.51

3.62

0.51

3.53

0.51

7 เรื่อง รากที่สามและการหา
รากที่สามของจํานวนจริง

3.50

0.53

3.37

0.51

3.62

0.51

3.49

0.51

แผนการจัดการเรียนรูที่

ดานที่ 1
ความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม

รวมทุกดาน

X รวม

S.D. รวม

619
8 เรื่อง รากที่สามและการหา
รากที่สามของจํานวนจริง

3.25

0.46

3.87

0.35

3.62

0.51

3.58

0.44

รวมทุกกลุม
3.34
0.53
3.68
0.48 3.68 0.47
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.68 และ S.D. = 0.47) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม ( x = 3.68 และ S.D. =
0.48) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.34 และ S.D. = 0.53) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน
พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู ที่
5 ( X = 3.66 และ S.D. = 0.48) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( x = 3.62 และ S.D. = 0.50) ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนชั้น ป
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ในแตละแผน
X
S.D
ระดับทักษะ
แผนที่
1 เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจํานวนจริง
3.41
0.51
ดี
2เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจํานวนจริง

3.62

0.50

ดีมาก

3เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจํานวนจริง

3.66

0.38

ดีมาก

4เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจํานวนจริง

3.58

0.64

ดี

5 เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจํานวนจริง

3.66

0.48

ดีมาก

6 เรื่อง รากที่สามและการหารากที่สามของจํานวนจริง

3.53

0.51

ดี

7 เรื่อง รากที่สามและการหารากที่สามของจํานวนจริง

3.49

0.51

ดี

8 เรื่อง รากที่สามและการหารากที่สามของจํานวนจริง

3.58

0.44

ดี

รวม
3.56
0.49
ดี
จากตาราง 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 3.56 และ S.D. = 0.49) และ
เมื่อพิจารณารายแผนการจัดการเรียนรูจากมากไปนอย พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ยในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 3 สูงที่สุด อยูในระดับดีมาก ( X = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุม
เฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 อยูในระดับ ดี ( X = 3.66 และ S.D. = 0.48) สวนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ย
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ต่ําที่สุด อยูในระดับดี ( X = 3.41 และ S.D. = 0.51)
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ ป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
X
S.D.
แปลผล
เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
1. เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
3.88
0.91
มาก
เทคโนโลยีใหม ๆ ในปจจุบัน
2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล
4.18
0.63
มาก
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เขาใจยากและนาเบื่อ
2.60
0.49
ปานกลาง
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนสนใจที่จะคนควาหาความรูวิชา
4.08
0.61
มาก
คณิตศาสตรเพิ่มเติมอยูเสมอ
5. การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆที่ทาทาย 4.13
0.79
มาก
6. อุปกรณในหองเรียนทําใหขาพเจาเรียนอยางสนุกสนาน
4.03
0.48
มาก
7. การสอนของครูทําใหขาพเจาไมเขาใจในวิชาคณิตศาสตร
2.93
1.09
ปานกลาง
8. ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเขาใจเกือบทุกชั่วโมงที่เรียน
2.60
0.49
ปานกลาง
9. การสอนของครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรนาเบื่อ
2.65
0.53
ปานกลาง
10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอื่นๆ
4.18
0.38
มาก
รวม
3.52
0.64
มาก
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x = 3.52และ S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอ 10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอื่นๆมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.18 กับ S.D. = 0.38)
รองลงมา คือ ขอ 2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล( x = 4.18 และ S.D. = 0.63) และขอ 5.
การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆที่ทาทาย ( x = 4.13 และ S.D. = 0.79) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
(STAD) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงใหเห็นวา การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นั้น เปนการเพิ่มทักษะทางสังคมใหกับผูเรียนทุกคนใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพิ่มมาก
ขึ้น สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน จนเกิดความสําเร็จในที่สุด
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ อาโน(2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องรูป
เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑของโรงเรียนที่กําหนดรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ
ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรู
การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรีรตั น พันธุมะโน (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องกําหนดการเชิงเสน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกลุม รวมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบวา แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรือ่ งกําหนดการเชิงเสน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกลุม รวมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.50/80.40 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
กําหนดการเชิงเสน ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นภารัตน นามบุญลา(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานนางโทพัฒนา จากการจัดดารเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) ผลการศึกษาพบวา การคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนางโทพัฒนาหลัง
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 60 นักเรียนมีการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการทํางานเปนกลุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) พบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น และพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการรวมกันทํางานของ
สมาชิกที่มากกวา 1 คน โดยทีส่ มาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวาง
แผนการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชไมพร รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการ
เรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน
มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
(STAD) พบวานักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ดีขึ้น โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย จะเห็นไดวานักเรียนจะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพื่อนในกลุม อยางเต็มที่เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี พุทธขันธ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ผลการศึกษา พบวา เจตคติของนักเรียนที่มีผลตอการเรียนรูวชิ าคณิตศาสตร หลังจากไดรบั การสอนแบบรวมมือตาม
รูปแบบ STAD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (𝑥̅ =

622
4.63, 𝑆. 𝐷. = 0.68) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร

รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบ STAD มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับดีขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ในขณะการทํางานกลุมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันในกลุมอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียน
ทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูตลอดเวลา
2. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพื่อใหนักเรียนทราบคะแนนของ
ตนเองและคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาคนควาผลการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ STAD กับตัวแปรอื่นๆ เชน ความ คงทนในการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา คณิตศาสตร เปนตน เพื่อ
นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
The Effects of Learning by Team Assisted Individualization Cooperative learning for grade 8
ณัฐพล ศรีแสงทรัพย1 ยุภาดี ปณะราช2 และ ไพลิน สังคง3
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2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครู โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการ
เรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
การจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑรอยละ 75 เพื่อศึกษาการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเพื่อ
ศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรที่ไดรับการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 31 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการศึกษาพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI
อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค TAI / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / การทํางานเปนทีม
/ เจตคติตอคณิตศาสตร
Abstract
The purposes of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8
students before and after learning by Team Assisted Individualization. To compare the mathematics
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achievement of grade 8 student after learning by Team Assisted Individualization for grade 8 with a
75 percent of the criterion. To study team work skill of grade 8 students during learning by Team
Assisted Individualization and to study the attitudes toward mathematics of grade 8 students after
learning by Team Assisted Individualization. The samples of 31 students in grade 8 class 1 from
Kamphaeng Phet Provincial Administration Organization School. At 2nd semester in 2017. were
selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows; Team Assisted
Individualization lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the team work
skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by mean,
standard deviation and t-test.
The result of research founded that.
1. Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels,
2. Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted
Individualization technique was higher than the 70 percent of the criterion significantly at .05
level,
3. Grade 8 students had team work skill by using Team Assisted Individualization was high
level.
4. Grade 8 students had the attitude in mathematics after learning by Team Assisted
Individualization was high level.
Keyword: Collaborative learning management using TAI technique. / Mathematics achievement /
Team work skills / Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันเปนยุคที่เรียกวายุคความรู ซึ่งเปนยุคที่ผูเรียนตองเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ หรือเรียกไดอีกอยางวา การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการเรียนรูที่เน นที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดย เปนการจัดการเรียนรู
ที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูที่
ครูไมตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลง
มือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ พานิช, 2555: 16-21) คณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบ
แผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทําใหเปนคนที่สมบูรณ คิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน และมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจสติปญญาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)
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การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมี
การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานเปนทีมนั้น ยอมสงผลใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและของทีมหรือ
กลุม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวย
ผูเ รี ย นที่ มี ค วามสามารถเก ง ปานกลาง และอ อ น หรื อ เป น วิ ธี ก ารสอนที่ ผ สมผสานระหว า งการเรี ย นแบบร ว มมื อ
(Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือ
ทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการ
ทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น (สุรพงษ ทองเวียง, 2551)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีความสนใจที่จะนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI มาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเปน
แนวทางในการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู รูจักการแกปญหา การมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักรับผิดชอบ สงเสริมการรวมมือกันทํางานเปนกลุม
นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจใน
คณิตศาสตรพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนรวมกัน พัฒนาคุณภาพของงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑรอยละ 70
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ที่ไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70
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ขอบเขตของการวิจยั
เนื้อหา
เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
4. โจทยปญหา
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค TAI
ตัวแปรตาม ไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ
วิธีดําเนินการวิ
จัย เทคนิค TAI
โดยใช

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 31 คน
ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Ramdom Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 10 แผน ซึ่งในแตละ
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นทํากิจกรรมกลุม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยขั้นเตรียมจะเปนขั้นที่แนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม บทบาท
และหนาที่ของสมาชิก แจงวัตถุประสงคของบทเรียน ขั้นสอนขั้นที่ผูสอนนําเขาสูบทเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว หรือ
ศึกษาประเด็นใหม เนื้อหาใหมโดยการสรุป อภิปราย ขอความรู หรือถามตอบ ขั้นทํากิจกรรมกลุมเปนขั้นที่ผูเรียนเรียนรู
รวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมีบทบาทและหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบเปนขั้นที่
เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่ไดครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนและซอมเสริมสวนที่ยังขาดตก
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บกพรอง และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมเปนขั้นที่ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน และผูเรียน
ชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
โดยการหาคาความเที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.25– 0.78
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.41 – 0.89
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส กอนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 12 ชั่วโมง
3. วัดการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิคTAI
4. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
5. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใชการทดสอบคาที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (T-test
One Group)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมาก
2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอย
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1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอยที่สุด
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก
2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค TAI เรื่ อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน และ
หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TAI
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนกอนเรียน

31

7.81

2.22

40.88
.00
คะแนนหลังเรียน
31
15.65
2.13
p < .05
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t =
40.880
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑรอยละ 70
การทดสอบ
n
S.D.
K
t
Sig.
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
31
15.65 2.13
15
4.28
.00
p < 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังจากไดรับการ
จัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคา t = 4.28
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3. การศึกษาการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI
S.D.
ระดับทักษะ
ทักษะการทํางานเปนทีม
X
1. การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม
4.89 0.88
มากที่สุด
2. การแกปญหาภายในกลุม

3.56

0.33

มาก

3. การแสดงความคิดเห็น

4.11

0.60

มาก

4. การรับฟงความคิดเห็น

3.78

0.44

มาก

5. ความมีน้ําใจชวยเหลือกัน

4.00

0.67

มาก

6. ความสามัคคีในกลุม

4.00

0.71

มาก

7. ความรวมมือกันทํางาน

3.78

0.67

มาก

8. การวางแผนทํางานรวมกัน

3.78

0.50

มาก

รวม
3.98 0.60
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะ
การทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , S.D. = 0.60)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.89 , S.D. = 0.88) รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น ( X = 4.11, S.D. = 0.60) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังการจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
X
1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนและนาเรียน
3.89
0.60
มาก
2. การแกปญหาคณิตศาสตร จะชวยฝกการคิดอยางเปนระบบ
มาก
ได
3.78
0.67
3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมการใหเหตุผล
4.00
0.71
มาก
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมยากมากและไมมีความซับซอน
3.78
0.67
มาก
5. ฉันคิดวาคณิตศาสตรไมไดทําใหนักเรียนมีความรอบคอบ
มาก
มากขึ้น
3.78
0.44
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6. สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
3.78
0.50
มาก
7. สนุกกับการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร
3.67
0.71
มาก
8. มีความสุขกับกิจกรรมคณิตศาสตร
4.00
0.67
มาก
9. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมนาเบื่อ
3.89
0.33
มาก
10. มีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร
3.89
0.60
มาก
11. ยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง
3.78
0.67
มาก
12. ชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
4.00
0.71
มาก
รวม
3.89
0.60
มาก
จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI จากตาราง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการโดยรวมอยูในระดับ
มาก( X = 3.89, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมการใหเหตุผล ( X = 4.00 ,
S.D. = 0.71) และชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร ( X = 4.00 , S.D. = 0.71 ) รองลงมาคือ มีความสุข
กับกิจกรรมคณิตศาสตร ( X = 4.00, S.D. = 0.67) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเนื่องจากรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย
สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีความตัวตื่นตัว อยากที่จะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบื่อ มีความแปลก
ใหม นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งขึ้น นักเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเนื้อหาที่เรียนอยางแทจริง นักเรียนไดมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI ทําใหนักเรียนมีการเรียนรูดวยตัวเองและไดทํางานรวมกับผูอื่น ไดรูปญหา ไดมีการวิเคราะหโจทย ได
ลงมือแสดงวิธีคิดดวยตัวเอง และมีการชวยเหลือกันในกลุมเพื่อน ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ และนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ทองเวียง (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ
84.38 และนักเรียนทีผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวนรอยละ 100
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
TAI อยูในระดับดีถึงดีมาก ซึง่ แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เปนการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนที่
มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําให
เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดีทางสังคม
ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่นและสงผลใหงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม นักเรียนเรียนไดดีขึ้นมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันในกลุมมีการยอมรับและเห็นความสําคัญของเพื่อน
มากขึ้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการ
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เสริ ม แรงให ผู เ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู อ ย า งดี กระตุ น ให ผู เ รี ย นอยากเรี ย นเพื่ อ ต อ งการพั ฒ นา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กองสิน ออนวาด (2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชการเรียนแบบรวมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทีทํางานเปนกลุม ครูควรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในแต
ละกลุมดวยรวมถึงพื้นฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากที่สอง การแกสมการ เปนตน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรชี้แจงกระบวนการทํางานเปนกลุมและบทบาทหนาที่ใหชัดเจน
เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของหนาที่ของตนเอง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนแบบกลุม รวมมือเทคนิค TAI ในสาระอื่นๆ เนื้อหา
อื่นของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชวงชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ กับ
รูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ STAD TGT LT เปนตน
1

1

1
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การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง การหาร
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โรงเรียนบานหนองกรด
The Study of Teaching by CCR Model on Divisions
to Develop Learning Achievement Mathematics Problem Solving Skills
and Promote Attitudes Towards Mathematics for Students in Grade 8
ทัศนัย จุลนัน1 เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และ พวงพิศ ญาณพันธ3
Thatsanai Chulanan1 Benjawan Chaiplad2 and Poungpig Yanpan3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครู โรงเรียนหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแ บบ CCR และหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และเพื่อศึกษาทักษะการแกปญหาและเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด จํานวน 30 คน
เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหา และแบบ
วัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอน ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูใ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมาก
ถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการรูแบบ CCR / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหา / เจตคติตอคณิตศาสตร

Abstract
The purposes of this research were to compare mathematics achievement between before and
after learning CCR model and after learning CCR model with 75% of criterion, to study about problemsolving skills and attitude toward mathematics after learning CCR model of second the population were
30 students from grad 2 at Bannongkrut school, Khampangphet province Research tools including lesson
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plan, mathematics achievement test, the guestionaive about problem solving skills’ attitude toward
mathematics. Data analysis by mean, standand deviation, an t-test.
The rese arch found that
1. Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR
model higher than 75% was not significant at .05 level.
2. Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR
model higher than before was significant at .05 level.
3. Grade 2 students at BanNongkrot School, had problem solving skills after learning CCR model
in high level. The highest average score on the students had an understanding of the concept.
demonstrate understanding of the concepts that are relevant to the problem, then the student
participation in the discussion, and comment and students can think step by step, respectively.
4. Grade 2 students at BanNongkrot School, had attitude toward mathematic after learning CCR
model using CCR learning in middle level. The highest average score on I really like to study mathematic,
then I'm proud when I can answer the question about mathematic, and I like to play games mathematical
respectively.
The Keyword:

CCR model / Mathematics achievement / Solving skills / Attitudes toward mathematics

ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) สอดคลองกับ
แนวคิดของ (ยุพิน พิพิธกุล.2539 : 1) ที่กลาววาวิชาคณิตศาสตรถือวาเปนวิชาที่มีความสําคัญยิ่งเพราะเปนศาสตรทตี่ องอาศัย
ขอเท็จจริง หลักการ วิธีการ เหตุและผล เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาหาขอยุติ วิชาคณิตศาสตรจึงเปนวิชาที่มีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนคนที่คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมีระบบและเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความกาวหนาของแขนงวิชาตางๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร และดานสังคมวิทยา ซึ่ง
ลวนแตอาศัยหลักทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐานทั้งสิ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุก
คน ทุกระดับและทุกอาชีพ โดยทีท่ ุกคนใชคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันโดยไมรตู ัว เชน การดูเวลาการกะระยะทาง การซื้อขาย
การกําหนดรายรับรายจาย หรือแมแตการเลนกีฬา (พิศมัย ศรีอําไพ.2533 : 6)กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนด
วิสัยทัศนของกลุมสาระคณิตศาสตรไววาการศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซางเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มคี วามสมดุลทั้งดานรางกายความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, น.12)
การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ผานมาพบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ําทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยหลายประการ เชน หลักสูตร เนื้อหา ครูผูสอน
นักเรียน สภาพแวดลอม ผูปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจ
เนื่องมาจากครูทั่วไปมักเขาใจวา การสอนคณิตศาสตรคือสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดก็เปนการ
เพียงพอ แทที่จริงการสอนคณิตศาสตรทุกเรื่องตองพยายามใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงควบคูกับการคํานวณ สิ่งแรกคือ การลงมือ
ปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แลวใหทําแบบฝกหัดและในบางเรือ่ งครูตองสาธิตใหเขาใจหลักการควบคูกับการอธิบาย
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(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 3) ซึ่งสาเหตุและปจจัยตาง ๆ เหลานี้ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ําและจากการศึกษาปญหาในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 พบวามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูห ลายประการ เชน อาจเกิดจากนักเรียนสวนมากไมชอบ
คณิตศาสตร และมีความคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก นาเบื่อหนายมีการพลิกแพลง มีกฎระเบียบที่ตองทองจํามาก และ
เปนวิชาที่ตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนจึงรูส ึกกลัวทอแท ขาดความมั่นใจในการเรียน ปญหาที่พบคือ เรื่อง การหาร
นักเรียนยังขาดทักษะการคิดคํานวณคิดวิเคราะห ดังนั้น การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยาก งาย ความ
ตอเนื่องและลําดับขั้นของเนื้อหา และการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูจ ากประสบการณจริงควรจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเ รียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน อีกทั้งควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูทั้งสามดาน คือ ดานความรู
ดานทักษะกระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีด่ ี (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 5) ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแกความสามารถในการ
แกปญหาที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตา งๆทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคา และมีเจตคติทดี่ ีตอ
คณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ในหนวยการเรียน เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรูและ
คุณธรรม ซึ่งประกอบดวย
C = Contemplative (จิตตปญญาศึกษา) เปนการพัฒนาจิตใจ มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ มีใจ
พรอมที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดี สงใหมีความตั้งใจ
เรียน มีความพยายาม ขยัน สงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาร สูงขึ้น
C = Coaching เปนการเรียนรูโดยมีครู เปนพี่เลี้ยงสอนงานใหอยางมีขั้นตอน และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มี
การติดตามการทํางานเพื่อใหนักเรียนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น ชวยพัฒนาทักษะเรื่องการหาร ใหคิดเปน ทํา
เปน ชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ
R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนใช
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาเรื่องการหาร โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัยมา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหา
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
การหาร โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการจัดการเรียนรูแบบ CCR 2) ศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ
3) ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นพรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตรตาม
ศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหได ประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูนํากิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ไปใชตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75
3. เพื่อศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
กอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
เกณฑรอยละ 75
ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ CCR
ตัวแปรตาม ไดแก- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
-ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

วิธีการดํางานวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองกรด อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน
เครื่องมือวิจัยที่ใชในการทําวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 11 แผน และเวลา 16 ชั่วโมง หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 25 ขอ มีคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามี
คาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.75
3. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพดานความ
เที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาเทากับ .75
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรกอนเรียน (Pretest) เรื่อง การ
หาร
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู การแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร และทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร แปรเดียวหลังเรียน (Posttest)
3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 โดยใช t-test One Samples
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดย การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples)
3. การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR โดยใช คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.50-1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR โดยใชรอยละ (Mean) คาเฉลี่ย (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 เจตคติตอคณิตศาสตรระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอคณิตศาสตรระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอคณิตศาสตรระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.50-1.49 เจตคติตอคณิตศาสตรระดับนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ งการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ (รอยละ 75)
Sig.
µ
N
k
t
σ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
30
19
19.40 1.58 1.379 .178
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ
CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.45 และคา t = 1.379
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ งการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR
Sig.
µ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
N
t
σ
กอนเรียน
30
9.90
2.38
17.13
.000
หลังเรียน
30
19.40
1.58
p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยมี t = 17.13
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ตาราง 3

3. การศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง

ตาราง 3 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการ จัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
µ
แปลผล
σ
1. นักเรียนมีการกระตุนในการแกปญหาทาง คณิตศาสตร
4.37
0.49
มาก
2. นักเรียนมีการนํากฎ สูตร ความคิดรวบยอด
4.47
0.50
มาก
3. นักเรียนมีความเขาใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.40
0.49
มาก
4. นักเรียนมีการฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆ
4.30
0.46
มาก
5. นักเรียนมีการกระตุนการทํางานที่เปนระบบรอบคอบ
4.30
0.50
มาก
6. นักเรียนมีการแกปญหาอยางเหมาะสม
4.50
0.50
มากที่สุด
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน
4.47
0.50
มาก
8. นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอน
4.47
0.50
มาก
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน
4.43
0.50
มาก
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4.43
0.50
มาก
รวม
4.41
0.12
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ =4.41, σ= 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบ
ยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา (µ = 4.47, σ= 0.50)
รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น (µ = 4.43, σ= 0.50) และนักเรียนสามารถคิดได
อยางเปนขั้นตอน (µ =4.47, σ=0.50) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง
ตาราง 4
ตาราง 4 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR
เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
µ
แปลผล
σ
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.47
0.50
มาก
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร
4.37
0.49
มาก
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร
4.47
0.50
มาก
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร
4.57
0.50
มากที่สุด
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อมีการทําแบบทดสอบได
4.43
0.50
มาก
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาที่เรียนวิชาคณิตศาสตรใชเวลานาน
1.80
0.61
นอย
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง
1.97
0.50
นอย
8. กิจกรรมทางคณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชความจําอยางเดียว
1.83
0.64
นอย
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําความเขาใจยาก
1.90
0.54
นอย
10. ขาพเจารูสึกวิตกกังวลเมื่อถึงเวลาสงการบาน
1.83
0.59
นอย
รวม
3.16
0.55
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแ บบ CCR
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.16, σ= 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร (µ =
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4.47, σ= 0.50) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง (µ = 4.43, σ= 0.50) และ
ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร (µ = 4.57, σ= 0.50) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา เกณฑ รอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอน ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูส กึ ภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ
รอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจากทางบานของเด็กเกิดปญหา
ผูปกครองไมมีการใสใจดูแลตอตัวนักเรียน แตนักเรียนยังมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้นและทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนมีความรู
ความสามารถ และมวลประสบการณของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบ CCR จึงทําใหนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ซึ่งตรวจสอบไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นิ่มนอย แพงปสสา, 2551) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบที่เชื่อถือ
ได โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรทเี่ กี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บ
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552) จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน
75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจากทางบานของเด็กเกิดปญหาผูปกครองไม
มีการใสใจดูแลตอตัวนักเรียน แตนักเรียนยังมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้นทัง้ นี้อาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการชี้แนะ การแนะนําจาก
ครูผสู อนอยางมีขั้นตอน และใหนกั เรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียน การทํางานเพื่อใหนักเรียนนําไปใชปรับปรุงการ
เรียนใหดีขึ้น ชวยพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ คิดเปน ทําเปนชวยแกปญหาการเรียน และเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยา
ภูม,ิ 2558)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอน ตามลําดับ เนื่องจากนักเรียนมีทักษะ กระบวนการในการประยุกตความรู
ทางคณิตศาสตร ขั้นตอน /กระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของ
ปญหาทางคณิตศาสตรไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบที่เชื่อถือได
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โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552)
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูส กึ ภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ เพราะนักเรียนมีความสนใจและใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งสอดคลองกับ (AiKin, 1979) กลาววานักเรียนมีความเพลิดเพลิน มีแรงจูงใจ ใหความสําคัญ และ
ความเปนอิสระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําการจัดการเรียนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวชี้วัด จุดประสงคการ
เรียนรู เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงชี้แนะใหนักเรียนปฏิบัติในขั้นตอนตาง ๆ อยางถูกตอง
เพื่อใหการจัดการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ
2. ควรเสริมแรงดานบวก เพือ่ แสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะที่นักเรียนทากิจกรรม และ
นําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดที่สรางสรรค มี
คุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3. การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตุผล ครูตองมี
เอกสารนําเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเนือ่ ง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีไ่ ดรับการสอนแบบ CCR กับเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องอื่นๆหรือ
ระดับชั้นเรียนอื่นๆตอไป
2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ที่สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู
ความคิดสรางสรรค เปนตน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
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การศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดCCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการแกปญหา และสงเสริมเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
A Study of Instructional Management using CCR Technique in Pythagoras' theorem to Develop
Learning Achievement Problem Solving Skills and Attitude Towards Mathematics
for Grade 8 students Chakungrao Wittaya school
ธนพร เรียนทับ1 เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และ ณัฐณิชา กลาหาญ3
Thanaporn Rianthap1 Benjawan Chaiplad2 and Natnicha Klahan3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
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ครู โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กับเกณฑ รอยละ 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
กอน และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เพื่อศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR และเพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประชากรเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบสังเกต
ทักษะการแกปญหา และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบใชคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการแกปญ
 หา หลังการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดที่
สัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสว นรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขัน้ ตอนตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจารูส กึ ภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR / ทักษะการแกปญหา / เจตคติตอคณิตศาสตร /
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This research aims to : To comparative of achievement in mathematics Pythagorean
theorem after instructional management using CCR technique with criteria 80% To Compare learning
achievement Pythagoras Theorem before and after instructional management using CCR technique
To study problem solving skills. of Grade 8 students after instructional management using CCR
technique on Pythagorean theorem. To study the attitude towards mathematics of students in Grade
8 students after instructional management using CCR technique on Pythagorean theorem. Population
for this research is the in term in Grade 8 students Chakungrao Wittaya School Kamphaeng Phet
Municipality, Muang District, Kamphaengphet Province in 2nd term year 2560’s number of 39 studens
Tools used in the research are ; Planning of instructional management using CCR technique about
Pythagorean theorem. the achievement test. Observation form mathematical problem solving skills
and the attitude towards mathematics test Statistics used were average standard deviation and ttest.
The result found that ;
1. Students have learning achievement Pythagorean theorem after instructional
management using CCR technique was higher than 80% was significance at .05 level.
2. Students have learning achievement. Pythagorean theorem after instructional
management using CCR technique than before. was significant at .05 level.
3. Students have problem solving skills. after instructional management using CCR
technique overall, it was at a high level. When considering overall score, it was found that Students
have an understanding of the concept. demonstrate understanding of the concepts that are relevant
to the problem. Secondly, students participate in discussions and comments. and students can think
step by step respectively.
4. Students' attitudes toward mathematics after instructional management using CCR
technique was at a high level. When considered individually, I like that mathematics has the highest
average was minor and I feel very proud if answering questions in math was correct. I like playing
games math, respectively.
Keyword : CCR learning management / problem solving skills /
attitude towards mathematics / learning achievement
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาเปนกระบวนการทีส่ ําคัญในการพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นั้นมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู
คุณธรรม มีจติ สํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทัง้ เจตคติที่ดีที่จําเปนตอการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดนั้นจะชวยให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งใน
ขอที่ 3 ระบุไววา “ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆที่เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐาน ของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลีย่ นแปลง
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ของ เหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมี การตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิง่ แวดลอม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววาวิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษย มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถว นรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาได และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และ
สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรมีลกั ษณะเปนนามธรรมมีโครงสรางซึง่ ประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม
สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนั้นจึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาสรางทฤษฎีบทตางๆ และนําไปใชอยางเปน
ระบบ คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา (กรมวิชาการ, 2545 : 2) จากสภาพของโรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปดสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 558 คน จากขอมูลผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป การศึกษา 2559 พบวา ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มี
คะแนนเฉลีย่ 29.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.74 และฐานนิยม 22.40 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ต่ําเมือ่ เทียบกับคะแนน
เต็ม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) จากความสําคัญดังกลาวครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เพราะบางคนใชเวลาในการเรียนรูมากบางคนใชเวลาในการเรียนรูนอย โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรูจาก
รูปธรรมไปสูนามธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตองไมยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน แตควรเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ครูเปนผูเ ตรียมการเรียนการสอนเพื่อใหเนื้อหาบทเรียนมาความเปนรูปธรรมและงายตอการเรียนรู
อันจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูและจดจําไดดียิ่งขึ้น แมวาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยแตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรโดยพบวาวิธีสอนของครูสวน
ใหญเปนการสอนแบบบรรยาย ถามตอบ ไมเนนเรื่องกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงไปที่คาํ ตอบมากกวา
กระบวนการทางคณิตศาสตร ทั้งนี้ในการแกปญหาครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรู มี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชได การเลือกวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดCCR
ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอ วิชาคณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่นาสนใจ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบันเพราะเปนการสอนที่ยึดผูเ รียนเปนสําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR
ประกอบไปดวย
Contemplative Education เปนการสอนที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานในซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด
ผานการฝกปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําจิตใจให
เปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ (เสกสรร ประเสริฐกุล, 2553 : 91)
Coaching คือการเรียนรูงานโดยมีผูบังคับบัญชา หรือผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงสอนงานใหอยางมีขั้นตอน และให
ผูรับการสอนลง มือปฏิบัติ มีการติดตามการทํางานเพื่อใหผูรบั การสอนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น ชวย
พัฒนาทักษะในการทํางาน คิดเปนทําเปนชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยาภูม,ิ 2558)
Research-Based Learning เปนสภาพการณของการจัดการเรียนรูท ี่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือ
ผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัย (Research review) มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรูใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหา
สาระ หรือใหผเู รียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกผเู รียน (ทิศนา แขมมณี, 2552 :
144-145)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเปนทฤษฎีบทที่มีความสําคัญบทหนึ่งในเรขาคณิต ที่ฝกใหนักเรียนมีความสามารถดาน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเปนพื้นฐานสําหรับการนําไปใช ทั้งดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การ
ออกแบบดานสัญลักษณและเครื่องกล การสํารวจ สถาปตยกรรม ชางไม เปนตน อีกทั้งทฤษฎีบทพีทาโกรัส ยังมีความ
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เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอนื่ ๆ และเปนพื้นฐานในการเรียนขั้นที่สูงขึ้นดวย จึงจําเปนที่ครูควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและตองสรางความเขาใจที่ถูกตองที่จะชวยใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ
และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จะนําไปใชตอไปในอนาคต
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัส โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR ศึกษาทักษะการแกปญหา และ
ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดมกี ารพัฒนาการ
เรียนคณิตศาสตรตามศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหไดประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนแนวทางใหผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูนํากิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัสไปใชตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
กับเกณฑ (รอยละ 80)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและหลังการจัดการเรียนรูต าม
แนวคิด CCR
3. เพื่อศึกษาทักษะการแกปญ
 หา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ
รอยละ 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอน
เรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการสรางการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR คือ เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งประกอบดวย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ
ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ทักษะการแกปญหา
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ทักษะการแกปญหา
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร - ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน
39 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 10 แผน แผนละ 1
ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง ไมนับเวลาที่ใชในการทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน การจัดการเรียนรูตามเทคนิค
CCR มี 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม
ขั้นแสวงหาความรู : ถามคือสอน
ขั้นเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ
ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู : สะทอนคิดคือเรียนรู
ขั้นสะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา : เขียนคือคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเที่ยงตรง
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 - 1.00 หาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) เทากับ 0.93 คาความยากงาย (p) อยู
ระหวาง 0.46 - 0.66 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.32 - 0.93
3. แบบสังเกตทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีคาความเที่ยงตรง
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และคาความเชื่อมั่นตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coefficient) เทากับ 0.70
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 เปนแบบมาตร
ประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคําถามมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ มี
คาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และ
คาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient) เทากับ 0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR และทําแบบสังเกตทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรระหวางเรียน
3. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
หลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80) ใชการทดสอบคาที (t-test One Group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอน และหลังการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิด CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาทักษะการแกปญหา และเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
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3.50 – 4.59 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
กับเกณฑ (รอยละ 80) พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80)
μ
N
K
t
Sig.
σ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
39
24
25.28 1.79
4.470
.000
*ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.28 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.79 และคา t = 4.470
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอนและหลังการจัดการเรียนรูต าม
แนวคิด CCR พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2/3 กอน และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
μ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
t
Sig.
σ
กอนเรียน
39
10.51
2.46
-36.479
.000
หลังเรียน
39
25.28
1.79
*ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลัง
การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = -36.479
3. การศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูแ บบ
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3
μ
ทักษะการแกปญหา
แปลผล
σ
1. นักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3.82
0.91
มาก
2. นักเรียนมีทักษะการทํางานที่เปนระบบ รอบคอบ
3.79
1.00
มาก
3. นักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
4.13
0.77
มาก
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา
4. นักเรียนมีกระบวนการ และยุทธวิธีการเลือกการแกปญหา และการ
3.79
0.89
มาก
ตรวจสอบ
5. นักเรียนมีการถาม – ตอบสมเหตุสมผล
3.77
0.78
มาก
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6. นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.92
0.74
มาก
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน
3.85
0.99
มาก
8. นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอน
3.92
1.00
มาก
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน
3.79
0.92
มาก
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4.08
0.81
มาก
รวม
3.89
0.13
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.89, S.D. = 0. 13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจใน
ความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดที่สัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา ( X= 4.13,
S.D = 0.77) รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น ( X= 4.08, S.D. = 0.81) และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขัน้ ตอน ( X= 3.92, S.D. = 1.00) ตามลําดับ
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบผลดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงคาเฉลีย่ ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูต าม
แนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3
μ
เจตคติตอคณิตศาสตร
แปลผล
σ
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.59
0.59
มากที่สุด
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร
3.97
0.90
มาก
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร
4.18
0.82
มาก
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร
4.26
0.75
มาก
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง
4.38
0.71
มาก
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาที่เรียนวิชาคณิตศาสตรแตละครั้งนานมาก
3.62
1.02
มาก
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง
3.64
0.90
มาก
8. กิจกรรมทางคณิตศาสตรเปนเรือ่ งที่หนักสมอง
3.85
0.90
มาก
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากเกินไป
2.64
0.81
ปานกลาง
10. ขาพเจารูส ึกวิตกกังวลเมื่อตองสอบวิชาคณิตศาสตร
3.64
1.06
มาก
รวม
3.81
0.87
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูต าม
แนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.81, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร ( X= 4.59, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง
( X= 4.38, S.D. = 0.71) และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ( X= 4.26, S.D. = 0.75) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

647
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตรตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
ประกอบดวยการเรียนรูจติ ปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรูโ ดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2559) ไดทําการวิจัย การพัฒนา
ความสามารถดานการทําวิจัยในชัน้ เรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 โดยใชกระบวนการ Coaching และ
Mentoring ผลการวิจยั พบวา นิสติ สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยใชกระบวนการ Coaching และ Mentoring โดยมีนิสติ สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 4 เปนผูดูแล มีความสามารถดาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน ไดตามเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไวทุกคน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ฆนัท ธาตุทอง (2552) ไดทําการวิจัย การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางปญญาไดรับอิทธิพลจาก ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหมากกวาความสามารถในการแกปญหา และขั้นการจัดระบบความคิดสูสมองมีอิทธิพลตอทักษะการ
คิดมากที่สดุ และหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนแลว นักศึกษามีทักษะทางปญญาสูงขึ้นกวากอนการใชรูปแบบการ
เรียนรู และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดที่สมั พันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ เพราะการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนการ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญา (Contemplative Education) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการแกปญ
 หา นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู ทักษะการทํางานกลุม มีครูเปนผูค อยชี้แนะ โดยการจัดการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญ
 หา ซึ่งสอดคลองกับ กีรตาพันธุ ฝาชัยภูมิ (2554 :
30) ที่ไดกลาววา การเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางปญญา
ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคิดขั้นสูง คิดไตรตรอง คิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตุผลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการประสานสัมพันธ การ
วางแผนการวิจัย การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูว ิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหาความรูและไดเรียนรู
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีที่ตนเองเกิดการเรียนรู
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตรตามลําดับ เนื่องจาก
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การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ใชกระบวนการที่กระตุนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนโดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนการ
สอนของเพียเจท คือจัดสภาพแวดลอมใหผเู รียนมีอิสระไดทํากิจกรรมในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองเพื่อสรางความรูสึกที่ดแี กนักเรียน ไดใชความรู ความสามารถดวยตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เนน
กระบวนการและการมีสวนรวมของนักเรียน การไดลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเห็นถึงประโยชนที่สามารถนําไปใชไดจริง ในชีวิตประจําวัน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเ ชิงลึกมากกวาการ
จําซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ
สํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โดยใชการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวชี้วัด
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงชี้แนะใหนักเรียนปฏิบัติในขั้นตอน
ตาง ๆ อยางถูกตอง เพื่อใหการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ
2. ควรเสริมแรงดานบวก เพื่อแสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะที่นักเรียนทากิจกรรม
และนําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดที่
สรางสรรค มีคุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3. การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตุผล ครู
ตองมีเอกสารนําเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีไ่ ดรับการสอนแบบ CCR กับเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องอื่นๆ
หรือระดับชั้นเรียนอื่นๆตอไป
2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ที่สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ

649
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 คูมือการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :
กระทรงศึกษาธิการ.
กีรตาพันธุ ฝาชัยภูมิ. (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการการคิดวิเคราะห
และความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบปกติ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฆนัท ธาตุทอง (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ชนิตวสรณ ตรีทยาภูมิ (2558). นิยามธุรกิจ : การบริหารทรัพยากรมนุษย.TPI. (ออนไลน). ที่มา :
http://www.uptraining.co.th/index.php/feed-article/231-coaching-trip. 29 มกราคม 2561.
ทิศนา แขมมณี. (2552). การจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู.(พิมพครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิ่มนอย แพงปสสา. (2551). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT และ การประยุกตใช
ทฤษฎีพหุปญญา เรื่อง การบวกและการลบ จํานวนที่มีผลลัพธ และตัวตั้ง ไมเกิน 100 ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสรางสรรค และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ลัดดา ภูเ กียรติ (2552). การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน : งานที่ครูประถมทําได.กรุงเทพฯ :
สาฮะแอนดซันพริ้นติ้ง.
วิมลรัตน สุนทรโรจน. (2559, ตุลาคาม – ธันวาคม). “การพัฒนาความสามารถดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 โดยใชกระบวนการ Coaching และ Mentoring” ใน วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ 10 (4), หนา 165 – 176.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. (2559). ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET). (ออนไลน). สืบคนไดจาก:
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/
Login.aspx. (29 มกราคม 2561).
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2550). ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ:
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
สุบิน ยมบานกวย. (2559). ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชการวิจัยเปน
ฐาน.
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เสกสรร ประเสริฐกุล. (2552). วิภาษวิธีแหงจิตปญญาศึกษา. (ออนไลน) ที่มา :
http://www.tharifform.in.th/reform-Part/join-the-refrom/39-2009-11-25-04-20-51/992009-12-07-16-44-15.html. (29 มกราคม 2561).
Aiken Lew R. (1979). Psychological testing and assessment. Bonton: Alyn and Bacon.

650
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางาน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
A Study of Learning Achievement Attitudes Towards Mathematics and Commitment to Work
by Using Inquiry Cycle (5Es)
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่รอยละ 70 เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเพื่อศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการ
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนบานเกศกาสร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน สถิติที่ใช
ทดสอบสมมติฐานคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
(5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สําคัญที่สุด และฉันชอบแกปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
และฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนดและขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร/
ความมุงมั่นในการทํางาน

Abstract
The purpose of this research were to compare the mathematics learning achievement after
using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students with 70 present of the criterion. To study the attitudes
towards mathematics after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students and to study Commitment to
work after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students. Population is 9 students in grade 8 from
Bankeskasorn school Kamphaeng Phet, at second semester of 2017. The instrument used in the
research; Inquiry cycle (5Es) Teaching Plan the measurement of the attitude towards mathematics
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and the measurement Commitment to work. The data were analyzed by mean, standard deviation
and t-test One Group
The result of research founded that.
1. The students of grade 8 got mathematics learning achievement after using inquiry cycle
(5Es) higher than the 70 present of the criterion was not significance at .05 levels.
2. The students of grade 8 with attitudes towards mathematics after using inquiry cycle
(5Es) over all hight level. When considering a list of text found to that I think mathematics is very
useful in everyday life, Average maximum. Second is I think mathematics is the most important. I like
solving problems related to mathematics and I ask teachers when they do not understand
mathematical problems. Than the previous.
3. The students of grade 8 with Commitment to work after using inquiry cycle (5Es) over all
hight level. When considering a list of text found to that I intend to work very well, Average
maximum. Second is I will try to finish the job as scheduled. I am dedicated to working with
patience. Than the previous.
The Keywords: inquiry cycle (5Es) / achievement / attitudes towards mathematics /Commitment to
work
ความเปนมาและความสําคัญ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งตองอาศัยทักษะตางๆ เพื่อชวยใน
การเรียนรู ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแกปญหา และทักษะการสื่อสารและการ
รวมมือ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2556) โดยวิชาคณิตศาสตรนั้นมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ป ญ หาหรื อ สถานการณ ไ ด อ ย า งถี่ ถ ว น รอบคอบช ว ยให ค าดการณ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก ป ญ หา และนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสมนอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสรปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนโรงเรียนขยาย
โอกาส โดยผูว ิจัยศึกษาขอมูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 71.53 ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 75 ที่เปนนโยบายของโรงเรียน และจาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
ผลการสอบ LAS (Local Asscesment System) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ชี้ใหเห็นวาคะแนนของ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในระดับที่ไมนาพอใจคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34 (รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสร,2559) ซึ่งสงผลใหนักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่อยากและมีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย และจึงทําใหขาดความมุงมั่นในการทํางาน มีความเชื่อวา วิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปน
นามธรรม ยากแกการทําความเขาใจกับสัญลักษณตางๆและเปนวิชาที่มีวิธีการคิดและคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
จึงไมกลาคิดแปลกไปจากสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียน
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพยายามคนควาหาแนวทางที่จะชวยพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนทั้งใน
ดานผลสัมฤทธิ์ เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางาน การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สรางใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิแ์ ละเจตคติตอคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น มีความอิสระคนควาและการ
เรียนรู ฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและ
แกปญหาดวยตนเองความรูที่ไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนานสามารถเชื่อมโยง
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ความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและ
ทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา,2553) จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสอบ
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของพิมสิริ แกวศรีหา และคณะ (2554) ธนิตพงศ ธีระธนิตโรจน (2553) ทิพยา นิลดี
(2553) ศิริภรณ ตันนะลา (2554) นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียนรูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝ
เรียนรูและมุงมั่นในการทํางานสูงขึ้น
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) มาจัดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อชวยใหนักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีเจตคติตอ
คณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางานเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่รอยละ 70
2. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สูง
กวาเกณฑ รอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน
เนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยโดยการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบดวย การใชทฤษฎี
บทพีทาโกรัส และบทกลับในการใหเหตุผลและแกปญ
 หา
ระยะเวลา
ระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เจตคติตอคณิตศาสตร
- ความมุงมั่นในการทํางาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู (5Es)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เจตคติตอคณิตศาสตร
- ความมุงมั่นในการทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งในแตละแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความรู
และขั้นประเมินผล โดยขั้นสรางความสนใจเปนขั้นของการนําเขาสูบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดอาการอยากเรียน ขั้น
สํารวจและค นหาเป นขั้ นที่ ผูเรี ยนได ทํา กิจ กรรมต างๆ ในการสํา รวจและค นหาและสรา งแนวความคิ ดที่ ได มาจาก
ประสบการณของนักเรียนเอง ขั้นอธิบายและลงขอสรุปเปนขั้นที่ใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนเอง
เกี่ยวกับความคิดรอบยอดและวิธีการแกโจทยปญหา ขั้นขยายความรูเปนขั้นที่นักเรียนมีโอกาสในการประยุกตใชไปสู
สถานการณใหมหรือโจทยปญหาที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น และขั้นประเมินผลเปนขั้นในการประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเที่ยงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง
0.45– 0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39
3. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
และวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.63
4. แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เที่ยงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
และวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.71
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5Es) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 8 ชั่วโมง
2. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับจัดการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับเกณฑที่รอยละ 70 วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test One
Group)
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2. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและความมุงมั่นในการทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลัง
การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร/ความมุงมัน่ ในการทํางาน ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร/ความมุงมัน่ ในการทํางาน ระดับมาก
2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร/ความมุงมัน่ ในการทํางาน ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร/ความมุงมัน่ ในการทํางาน ระดับนอย
1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร/ความมุงมัน่ ในการทํางาน ระดับนอยทีส่ ุด
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑพบผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่รอยละ 70
n
k
t
Sig.
µ
σ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9
22.56 2.74
21
1.701 .127
*P < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย (µ)
เทากับ 22.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 2.74 และคา t เทากับ 1.701
2. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบผลตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาเฉลีย่ (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
เจตคติตอคณิตศาสตร
แปลผล
µ
σ
1. ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน
4.33
0.87
มาก
2. ฉันคิดวาคณิตศาสตรชวยแกปญ
 หาตาง ๆ ในชีวิตจริงได
3.67
0.87
มาก
3. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีส่ ําคัญทีส่ ุด
4.11
0.60
มาก
4. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีพ่ ัฒนาความคิดของมนุษย
3.89
0.60
มาก
5. ฉันคิดวาคณิตศาสตรทําใหฉันเปนคนมีเหตุผล
3.78
0.67
มาก
6. ฉันชอบแกปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
4.00
0.71
มาก
7. ฉันสนุกกับการทํากิจกรรมที่เกีย่ วกับคณิตศาสตร
3.78
0.67
มาก
8. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร
3.78
0.44
มาก
9. ฉันชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร
3.78
0.67
มาก
10. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
3.67
0.71
มาก
11. ฉันตั้งใจเรียนคณิตศาสตรอยูเ สมอ
4.00
0.50
มาก
12. ฉันชอบเขารวมการแขงขันที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
3.89
0.33
มาก
13. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมที่เกีย่ วของกับคณิตศาสตร
3.78
0.67
มาก
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14. ฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร
4.00
0.71
มาก
15. ฉันมักที่จะตอบคําถามเกีย่ วกับคณิตศาสตร
3.89
0.60
มาก
รวม
3.89
0.17
มาก
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.89, σ = 0.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวา
คณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน (µ = 4.33 , σ = 0.87) รองลงมา คือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
สําคัญที่สุด (µ = 4.11, σ = 0.60) และฉันชอบแกปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทย
ทางคณิตศาสตร (µ = 4.00 , σ =0.71 ) ตามลําดับ

3. การศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
ความมุงมั่นในการทํางาน
แปลผล
µ
σ
1. ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางดี
4.89
0.33
มากที่สุด
2. ขาพเจามีความรับผิดชอบในการทํางาน
3.56
0.88
มาก
3. ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด
4.11
0.60
มาก
4. ขาพเจาจะทําใหสําเร็จแมจะมีอุปสรรคในการทํางาน
3.78
0.44
มาก
5. ขาพเจาไมยอทอตอปญหาในการทํางาน
3.78
0.67
มาก
6. ขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน
4.00
0.71
มาก
7. ขาพเจาปรับปรุงและพัฒนางานดวยตนเองใหดีขึ้นไป
3.78
0.67
มาก
8. ขาพเจาพยายามแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จ
3.67
0.50
มาก
9. ขาพเจามีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทําสําเร็จ
3.78
0.67
มาก
10. ขาพเจามีความเชื่อมั่นในตนเอง
3.78
0.67
มาก
รวม
3.91
0.38
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.91 , σ = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจ
ทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.89, σ = 0.33) รองลงมาคือ ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด
(µ = 4.11, σ = 0.60) และขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน (µ = 4.00 , σ = 0.71) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก
โรงเรียนที่เปนกลุมประชากรเปนโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรคอนขางนอย และทั้ง
โรงเรียนมีครูคณิตศาสตรเพียงคนเดียว สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรไมลุมลึกเพียงพอ ประกอบ
กับนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มาจากฐานะยากจน ซึ่งผูปกครองมีเวลาชวยเหลือสนับสนุนดานการศึกษานอย
ซึ่งการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ชวยใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 70 เพียงเล็กนอยแตไมชัดเจน
จึงนับวาเปนที่นาพอใจสําหรับบริบทของผูเรียนกลุมดังกลาว และผลดังกลาวเปนไปในลักษณะเดียวกับ นิตยา แกวกันยา
และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 35.27 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเปน
รอยละ 88.17 ของคะแนนเต็มและมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ83.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
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กําหนดไว และงานวิจัยของ ศิริภรณ ตันนะลา (2554) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 18 คน คิด
เปน รอยละ78.26 ผานเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
(5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจาก การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่สรางใหผูเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น มีความอิสระคนควาและการเรียนรูผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหา
ความรูและแกปญหาดวยตนเองเปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีความอิสระ มีชีวิตชีวาและทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนิตพงศ ธีระธนิตโรจน (2553) พบวาผลการจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่สามารถสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)
โดยรวมอยูในระดับมากผลดังกลาวเกิดจากการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและแกปญหาดวยตนเองความรูที่ไดมีคุณคา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานผานเกณฑคุณภาพระดับดีขึ้นไปจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 85.71 ของ
นักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
0

0

0

0

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทํางานเปนกลุม ครูควรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในแตละ
กลุมดวยรวมถึงพื้นฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากที่สอง การแกสมการ เปนตน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) กับตัวแปรอื่นเชน
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
0

0
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A Study of Mathematics Achievement by Using Cooperative Learning for Grade 7
ธันยาพร สมแหงม 1 ยุภาดี ปณะราช2 และฐิติกร เพชรม3ี
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ครูโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกับเกณฑ รอยละ 75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก
“ประชาวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช การหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test one group และ t-test dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอื่นได มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานกลุม /
เจตคติตอคณิตศาสตร

Abstract
The purpose of this research were to compare the mathematics achievement for grade
7 students after using cooperative learning with a 75 percent of the criterion, to compare
mathematics achievement before and after using cooperative learning, to study teamwork skills and
attitudes
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toward mathematics for students after using cooperative learning. The samples were 29 students in
grade 7 from BanTak“Prachawitthayakarn” School in second semester in 2017 were selected by the
cluster random sampling. The research instrument including cooperative learning lesson plans,
mathematics achievement test, the questionnaire about teamwork skills and attitudes toward
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation, t-test one group, and t-test
dependent.
The results found that;
1. Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning
higher than 75 % was not significant at .05 level
2. Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning
higher than before was significant at .05 level
3. Grade 7 students had teamwork skills after using cooperative learning in highest
level. The highest average score on all the students in the group were in harmony, then help each
other in group, and they could solve the problem or improve group respectively respectively.
4. Grade 7 students had attitudes toward mathematics after using cooperative learning
in high level. The highest average score on mathematics help them had reasoning and work with
others, then they felt the teacher are not bias, and fair with everyone, and they when learn
mathematics respectively.
The Keyword: Cooperative learning / Mathematics achievement / Teamwork skills /
Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอม เปนเรื่องสําคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะที่จําเปน วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอ
สําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter)
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได และการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพที่
เกิดขึ้นในสังคมหลายๆ ฝายกําลังเขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ การศึกษาของไทยกําลังมีปญหา จะเห็นไดวาเปน
ปญหาที่ไดรับความสนใจจากสังคม ปญหาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เปนอีกปญหาหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ ดังนั้นการหาแนวทางในการแกไขปญหานี้ จําเปนตอง
จัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปน สําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 มีหลากหลายวิธี แตวิธีการหนึ่งคือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีความสําคัญคือ
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนที่มีความสามารถเกง ปานกลาง และออน ไดรวมมือกันในการเรียนรู
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหารวมกันเพื่อใหเขาใจ
ในบทเรียน มีความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง
และทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากขึ้นจึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทํางานกลุมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับวิจัย
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ของสุภาภรณ โมแซง (2551) กลาววา การพัฒนากิจกรมการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม โดย
ใช รูป แบบการสอนแบบรว มมือ กัน ทํา ใหนั กเรี ยนเกิด คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค ไ ดแ ก ทั กษะการทํา งานกลุ ม การ
ชวยเหลือ กันดวยความมีน้ําใจ ความรับ ผิดชอบและตระหนัก ถึงความสํ าคัญของตนเองซึ่งเกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม
นักเรียนจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และสอดคลอง
กับวิจัยของจรัสขวัญ แสนขัติ (2550) พบวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา
การลบ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว รอยละ 65 เจตคติตอการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี ทั้งในดานความสนใจและ
ความสําคัญและดานกิจกรรมกลุม พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะ
ดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑดีมาก
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัย สนใจที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความรูความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
สามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สูงกวาเกณฑรอยละ 75
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
นื้อหาที่ใชในการวิจัยนี้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องเศษสวน ประกอบดวย ประเภทของเศษสวน เศษสวนที่เทากัน การเปรียบเทียบ
เศษสวน การบวก การลบ การคูณ การหาเศษสวน และการแกโจทยปญหาเศษสวน
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมด 5 หอง จํานวน 137 คน โรงเรียนบานตาก
“ประชาวิทยาคาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยา
คาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster
random sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจํานวน 9 แผน แตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม แบงกลุมแนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุม แจง
จุดประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรมรวมกันและการฝกฝนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน นําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมทํา
ขั้นที่ 3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมีบทบาทหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ตรวจสอบวา นักเรียนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนแลวหรือยัง
ผลการปฏิบัติเปนอยางไร โดยเนนการตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคลในบางกรณีนักเรียนอาจตองซอมเสริม
สวนที่ยังไมเขาใจตอจากนั้นเปนการทดสอบความรู
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานของกลุม ผูสอนและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ถา
มีสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ผูสอนควรอธิบายเพิ่มเติม ผูสอนและนักเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมและพิจารณา
วาอะไรคือจุดเดนของงานและอะไรคือสิ่งที่ตองปรับปรุง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง
0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.79 คาความยากงาย พบวา
มีคาอยูระหวาง 0.74 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.46
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท
(Likert scale ) มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง
0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
พบวา มีคาเทากับ 0.75
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert
scale ) มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
คาความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) พบวา มีคา
เทากับ 0.78
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เรื่อง เศษสวน

662
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 9 คาบ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรือ่ ง เศษสวน แบบวัดทักษะการทํางาน
เปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชการทดสอบคาที ( t-test dependent ) และทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนกลุม /เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม /เจตคติตอคณิตศาสตรระดับมาก
2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม /เจตคติตอคณิตศาสตรระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม /เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม /เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ พบดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑรอยละ 75
n

X
15.21

S.D.

µ
15.00

t

Sig.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 29
1.08
1.030
.312
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 และคา t = 1.030
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
กอนเรียน
หลังเรียน

n
29
29

X
7.83
15.21

S.D
1.85
1.08

t

Sig.

23.105

.000
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p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 23.105
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ทักษะการทํางานเปนกลุม
S.D.
แปลผล
X
มากที่สุด
1. นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกันอยางมีระบบ
4.83
0.38
2. นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม
4.90
0.31
มากที่สุด
3. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.83
0.56
มากที่สุด
4. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.59
0.57
มากที่สุด
5. นักเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.38
0.68
มาก
6. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.28
0.84
มาก
7. นักเรียนมีการแบงกันทํางานอยางทั่วถึง
4.66
0.48
มากที่สุด
8. นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกัน
5.00
0.00
มากที่สุด
9. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน
4.59
0.57
มากที่สุด
10. นักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม
4.86
0.36
มากที่สุด
รวม
4.64
0.21
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรู แบบ
รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.64 และ S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคน
ภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 5.00 และ S.D.= 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกัน
ภายในกลุม ( X = 4.90 และ S.D.= 0.31 ) และนักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม ( X = 4.86 และ
S.D.= 0.36) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เจตคติตอคณิตศาสตร
(S.D.)
แปลผล
(X)
มาก
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
3.62
0.88
มากที่สุด
2. ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียง มีความยุติธรรมกับทุกคน
4.69
0.47
3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนสนุกสนานและไมนา เบื่อ
4.10 0.860
มาก
4. ฉันเชื่อมั่นวาฉันเรียนคณิตศาสตรไดดี
4.00
1.04
มาก
5. ฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.38
0.73
มาก
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
4.28
0.84
มาก
7. ฉันมีความมั่นใจทุกครั้งในการทํากิจกรรมคณิตศาสตร
4.17
0.81
มาก
8. ขณะที่ครูสอน ฉันตั้งใจ และติดตามโดยไมรสู ึกเบื่อหนาย
3.90
0.67
มาก
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9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล และทํางานรวมกับผูอื่นได
4.76
0.44
มากที่สุด
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
4.17
0.93
มาก
รวม
4.23
0.30
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู แบบ
รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.23 และ S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมี
เหตุผล และทํางานรวมกับผูอื่นได มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.76 และ S.D.= 0.44 ) รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียง
มีความยุติธรรมกับทุกคน ( X = 4.69 และ S.D.= 0.47) และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ( X = 4.38 และ
S.D.= 0.73) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอื่นได มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเนื่องจากบริบทของผูเรียนนั้นมีความรู
ความสามารถที่แตกตางกันและสวนมากมีพื้นฐานครอบครัวที่ไมสมบูรณนักเรียนสวนใหญรอยละ 80 พอแมแยกทางกัน
ทําใหขาดการอบรมดูแลเอาใจใส อีกทั้งปจจุบันโลกแหงอินเตอรเน็ตเขามาเปนปจจัยสวนหนึ่งในชีวิต นักเรียนสนใจ
โทรศัพทมากกวาการเรียนจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตอยางไรก็ตาม
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งกลุมยังสูงกวาเกณฑที่กําหนด สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล ลีประโคน (2551) ที่กลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง“บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว”โดยการใช
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
กอนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาเกณฑ 60% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเนื่องจาก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ นักเรียนได
รวมมือกันในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหา
รวมกัน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา หลังการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง “ความนาจะเปน” สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบรวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิก
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ในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังนั้น สมาชิกใน
กลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน และสอดคลองกับวิจัยของจรัสขวัญ แสนขัติ (2550) ที่กลาววา
การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิชาคณิ ต ศาสตร เรื่ อ งโจทย ป ญหาการลบ โดยใช ก ารเรีย นแบบรว มมือ พบว า
พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑ
ดีมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพื่อนในกลุมอยางเต็มที่เพื่อให
กลุมไดรางวัลและชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนแบบรวมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง “ความนาจะเปน” ดีกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ครูควรชี้แจงกระบวนการทํางานกกลุมและบทบาทหนาที่
ที่นักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
หนาที่ของตนเองที่มีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ จะใชเวลามากกวาปกติ เนื่องจากในการทํากิจกรรมกลุม
นักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียน
ในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากขึ้น
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษาที่ดี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาและทําวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูค ณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ในสาระอื่นๆ เนื้อหาอื่นของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชวงชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับ
รูปแบบการเรียนแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ TGT, STAD, LT, TAI เปนตน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เศษสวน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Development of Learning Activities on Fractions Using CCR Learning.
of Students for Grade 7
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ครูโรงเรียนบานสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง
เศษสวน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 21 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาคา
ความยากตั้งแต 0.24 ถึง 0.71 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.92 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 2. แผนการจัดการ
เรียนรูแบบ CCR 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดั บ จํา นวน 10 ขอ มี คา ความเชื่อ มั่น เท ากั บ 0.84 สถิ ติที่ ใช ในการวิเ คราะหข อมู ล ไดแ ก คา เฉลี่ ย สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน t-test One Group และ t-test Dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
โดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR / ความพึงพอใจ
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Abstract
This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the
fractions of the one students before and after the learning by using CCR. To compare student
achievement in mathematics on the fractions of the one students after learning by using CCR with
a threshold of 70 percent. And to the satisfaction of the mathematics of students in the 1st fractions
after learning by using CCR. The sample used in this study were students at three Group 2 2nd semester
2560 academic school science Bansuwannaphom, 21 have come by way of a random group (Cluster
Random Sampling). The instruments used in the study. Achievement in mathematics. Lesson plans using
CCR. And a measure of satisfaction in learning mathematics. The statistics used in data analysis were
mean, standard deviation, t-test One Group and t-test Dependent.
The results were as follows:
1. Year 1 students with academic achievement in mathematics on the fractions of teaching and
learning by using CCR higher than the previous class. The statistical significance level .05.
2. Students who have 1 student achievement in mathematics on the fractions of teaching and
learning by using CCR higher than the 70 percent level of statistical significance .05.
3. Year 1 students were satisfied after learning by using CCR in the highest level. When
considering the case, it was found that the learning activities through CCR learning enabled students to
develop themselves. The highest average value was followed by learning activities using CCR learning.
And learning activities using CCR learning make students happy learning sequence.
The keyword:

CCR model /Self awareness

ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
สามารถคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบครอบ
ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2555: 1) หลักการรูปแบบการ
เรียนรูรวมกัน หรือ Learning Togerther โดยนักเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกัน
คิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม และทุกคนเขาใจที่มาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความ
ชวยเหลือจากเพื่อนกอนที่จะถามครู และครูชมเชยหรือใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก (พิสมัย วีรพร. 2550 :
28) และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคัญที่นักเรียนตองมีคือความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนทัศนคติอยางหนึ่งที่มีลักษณะเปนนามธรรมไมสามารถ
มองเห็นเปนรูปรางได เปนความรูสึกสวนตัว เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเปนสิ่ง
ที่กําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล ที่มีตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ (สถาพร สองแสง. 2554: 52)
การจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวย การเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) เปนการศึกษาที่เนนการ
ฝกฝนปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานในตนเอง หรือกระบวนการที่เรียกวา เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ผาน
กิจกรรมการเรียนรูแบบใหมที่มุงพัฒนาดานในที่ ไมจํากัดเฉพาะศาสนา เชน การทํางาน การออกกําลังกาย งานศิลปะ
สุนทรียสนทนา การปลีกวิเวก การปฏิบัติธรรมกรรมฐานและกิจกรรมอื่น ๆ ที่โยงไปสูการรูจิตของตัวเอง อันกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเองเพื่อนําไปสูการเปลีย่ นแปลงในองคกรและสังคม (ประเวศ วะสี. 2550) ระบบพี่เลี้ยง
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(Coaching and Mentoring) เปนเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู ของบุคลากรในองคกรที่ตองการจะใหองคกรเปนองคกร
แหงการเรียนรู Coaching เปนการสอนงาน จากผูบังคับบัญชาถึงผูใตบังคับบัญชาโดยตรงดวยวิธีการใหคําแนะนําและสอน
งานแบบสองทาง (Two Way Communication) เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพรอมกันสวน Mentoring การเปนพี่เลี้ยง เลือกจากผูที่มี
ความสามารถเปนที่ยอมรับหรือผูบ ริหารในหนวยงานมาใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือรุนนองหรือผูทีอยูในระดับต่ํากวา
ในเรื่องที่เปนประโยชนโดยตรงตอการทํางาน เพื่อใหมีศักยภาพสูงขึ้น (อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ 2558) และกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) การนํากระบวนการวิจยั หรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู หรือนําเอา
กระบวนการวิจยั มาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการ วิจัยและการศึกษา
คนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายอัน นําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545)
สาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํานั้นอาจเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม ทําใหยากที่จะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกทั้งความสัมพันธกันอยางตอเนื่องของเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรทําใหนักเรียนที่เรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลว อาจจะไมตองการที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนจะเบื่อชั่วโมงเรียนของวิชาคณิตศาสตร เบื่อโรงเรียน ไมอยากมาโรงเรียน ไมชอบทํางานที่ยาก และงานที่ทาทายใน
วิชาคณิตศาสตรศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2545 )
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการที่จะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง เศษสวน เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการะการเรียนรูตณิตศาสตร และเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะเกิดความเขาใจใน
สิ่งที่เรียน สามารถอธิบาย ชี้แจง ตอบคําถามไดดี พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสื่อสาร การทํางาน
เปนกลุ ม รวมทั้งเกิดความใฝ รูดวย ซึ่งสอดคล องกับ ความมุงหมายที่ห ลักสูต รการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศั กราช 2551
กําหนดไว รวมทั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทางคณิตสาสตรและทักษะการ
ทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
CCR เรื่อง เศษสวน
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70
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ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้ อหาที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ คือ เนื้ อหากลุม สาระคณิ ตศาสตร เรื่อ ง เศษส วน ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ CCR
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบ CCR

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 42 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
มีคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง
0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92
2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 13 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน (Pre - test)
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
3. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน
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การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group)
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
CCR เรื่อง เศษสวน วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยทีส่ ุด

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
n
S.D.
t
Sig
x�
กอนเรียน
21
13.76
0.12
2.271* .000
หลังเรียน
21
23.48
2.42
*P< .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลัง
การจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = 2.271 และคา
Sig = .000
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70
N
S.D.
t
Sig
x�
µ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
21
21
23.48
2.42 4.679* .000
*P< .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลัง
การจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.48 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.42 คา t = 4.679 และคา Sig = .000
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3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
CCR เรื่อง เศษสวน วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตาราง 3

ตาราง 3 แสดงผลความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
CCR เรื่อง เศษสวน วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
รายการ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
x�
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.39
0.67
มาก
นักเรียน มีทักษะภาษาทางคณิคศาสตรทดี่ ีขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.79
0.44
มากที่สุด
นักเรียน มีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.70
0.41
มากที่สุด
นักเรียน มีความสุขกับการเรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.50
0.61
มาก
นักเรียน ไมเบื่อหนายและเครงเครียด
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.61
0.52
มากที่สุด
นักเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.80
0.46
มากที่สุด
นักเรียน มีการพัฒนาตนเอง
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
4.40
0.55
มาก
นักเรียน ไดรับประโยชนมากมาย
8. นักเรียนสามารถนําความรูทไี่ ดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน
4.60
0.55
มากที่สุด
ชีวิตประจําวันมากขึ้น
9. นักเรียนมีความเขาใจและมีทักษะเรื่องเศษสวนดีขึ้น
4.46
0.40
มาก
10. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
4.40
0.55
มาก
รวม
4.62
0.54
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (x�=4.62 และ S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียน
แบบ CCR ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x�=4.80 และ S.D.=0.46) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น (x�=4.79 และ S.D.=0.44) และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน (x�= 4.70 และ S.D. = 0.41)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากขึ้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิจิตรา
ทีสุกะ (2556) ไดทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนฐาน นักศึกษามีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การจัดการเรียนรูแ บบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจ ิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทํา
การจัย ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร โดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 73
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR
เรื่อง เศษสวน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
CCR ทํ า ใหนั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาตนเอง รองลงมา คือ นั ก เรี ย นสามารถนํา ความรู ที่ ไ ด จ ากการจั ด กิ จ กรรมไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันมากขึ้น และนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ตามลําดับ เนื่องจากการจัดการเรียนแบบ CCR เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนภาพร ศรีมรกต
(2556) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบพี่เลี้ยง เพื่อสงเสริม ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู ผลการ
ประเมินความคุณภาพรายงานการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนและผูบริหารที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูที่ใชรูปแบบระบบพี่เลี้ยง พบวามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของครูที่ใช ระบบพี่เลี้ยง (Mentee) อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทา ๆ กัน ครูควร
ชี้แจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนคนเกงหรือคนออนในกลุม
ไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย
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2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR เพื่อใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นควรสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนแบบ CCR บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพื่อน เพื่อตองการใหคะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไม
อธิบายใหเพื่อนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ไปใชกับเนื้อหาในกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆ
2. ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR กับนวัตกรรมอื่น
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
(LT) และเพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัด สิน ใจอยา งมีเ หตุ ผ ล มีค า เฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ ฉั นเรีย นตามการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู ค ณิต ศาสตร ดว ยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ
คําสําคัญ:

การเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)/ เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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Abstract
This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on
multiplication of students grade 3 after Learning Together (LT) with a threshold of 70 percent to
compare student achievement in mathematics on multiplication of elementary students. the three-year
study before and after the learning organization learning together (LT) and to study attitudes towards
mathematics game. Unit multiplying a student's grade 3 after learning organization Learning Together (LT)
samples used in this study were students in grade 3 was drawn at random group (Cluster. Random
Sampling) used in the study. Plan Learning Together (LT) math achievement test designed to measure
attitudes toward mathematics. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test
The results were as follows:
1. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together
(LT) higher than the 70 percent level of statistical significance. 05.
2. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together (LT)
higher than the previous level of statistical significance. 05.
3. Grade 3 student attitudes toward mathematics on multiplication after learning Together (LT)
were at a high level When considering the activities that make learning math a decision rationally. Has
the highest average was the second event I learned as a learning math fun and I enjoy solving problems,
according to the event to learn math, respectively.
The Keyword : LT Cooperative learning echnique / attitude toward Mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษที่ผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดให
ความสําคัญในเรื่องของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเนื้อหาสาระ ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุง
และพัฒ นาหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 เพื่อพั ฒนาผูเ รียนใหเปน ผูนําดา นคณิต ศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ดานความรูทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม และคานิยม โดย มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุ ก ต ใ ช ไ ด มีทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ที่ จํ า เป น โดยกํ าหนดเป น มาตรฐานการเรี ย นรู 5 ประการ ได แ ก
ความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ มีความสามารถในการทํางาน
อยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบมีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมี
ความพึงพอใจที่ดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นและยังชวยใหพัฒนาการทางสังคม ความสัมพันธระหวางนักเรียนดีขึ้นทําให
นักเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรูคุณคาของตัวเองอีกดวย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนได
พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนจะเปนทั้งผูใหและผูรับบทบาทของครูจะเปลี่ยนจากเปนผู
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ถายทอดเพียงคนเดียวในชั้น มาเปนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวย
พัฒนาสงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในชั้นเรียนและชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนไดอยางทั่วถึงทั้งเด็กเกง เด็ก
ปานกลาง หรือเด็กออน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางตัวนักเรียนกับกลุมเพื่อนและชวยใหครูมีความกระตือรือ
รนในการจัดกิจกรรมการเรียนไดเปนอยางดี (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2554) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ใน ปการศึกษา 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ระดับโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเมือง (บาน
นครชุม) วิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาตอนตน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.12 ซึ่งถือวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและ
ปญหาการสอนคณิต ศาสตรของผูศึ กษาคนควา พบวา นักเรียนที่เรี ยนอ อนไม สนใจเรี ยนวิ ชาคณิตศาสตร เพราะคิดว า
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก นาเบื่อ ตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนที่เรียนเกงไมสนใจใหความชวยเหลือเพื่อน การเรียนเปน
ลักษณะการแขงขัน คนที่เรียนไดคะแนนดี จะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอื่น เพื่อใหไดรับการยกยอง ไมมีการพึ่งพาและ
เกื้อกูลกัน ทําใหการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตรไมดีเทาที่ตองการ นอกจากนั้นยัง
พบวาเนื้อหาเปนปญหา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําไดแกเนื้อหาเรื่อง การแกโจทยปญหา การคูณ
จากความสําคัญในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตองการพัฒนาใหผูเรียนมีประสบการณที่มีอยูไปใชในการ
หาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
คูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT) และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้นและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องการคูณ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ เรื่ อ ง การคู ณ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 เป น เนื้ อ หาในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ปการศึกษา
2560 จํานวน 43 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ป
การศึกษา 2560 จํานวน 22 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster RandomSampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องการคูณ จํานวน 8 แผน หา
คุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น ตาม วิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.85
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 - 0.73
3. แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ
จํานวน 10 ขอ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง
0.67–1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient)
เทากับ 0.70
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ กอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชเทคนิค (LT)
3. นั กเรี ย นทํ า แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละแบบวั ด เจตคติ ต อการเรีย นวิ ช า
คณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ แปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย
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คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70
Sig
n
S.D.
t
µ
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
20
21
22.25
2.35
1.67
.000
p < 05
จากตาราง 1 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
22.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 คา t = 1.67 และ Sig = .000
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน Learning Together (LT) พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
Sig
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
n
S.D.
t
x
กอนเรียน
20
13.05
3.17
12.225
.000
หลังเรียน
20
22.25
2.35
p < .05
จากตาราง 2 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา t = 12.225 และ Sig =
.000
3. การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) พบผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
x
มากที่สุด
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจ
4.55
0.69
อยางมีเหตุผล
2. ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
4.55
0.76
มากที่สุด
สนุกสนาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหฉันเขาเรียนอยาง
4.40
0.68
มาก
สม่ําเสมอ
4. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อครูใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
2.95
1.73
ปานกลาง
ในการแกปญหา
5. ครูมีการเสริมแรง เชน กลาวชม ใหรางวัล ทําใหฉันอยากเรียน
4.45
0.76
มาก
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรไมสามารถนําไปใชใน
2.55
1.99
ปานกลาง
ชีวิตประจําวัน
7. ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.55
0.69
มากที่สุด
คณิตศาสตร
8. ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแลวนําไป
4.35
0.81
มาก
ประยุกตใชกับวิชาอื่นได
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหฉันไมชอบทํา
2.35
1.98
นอย
การบานวิชาคณิตศาสตร
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหฉันจดจําเนื้อหา
4.45
1.23
มากที่สุด
การเรียนไดดียิ่งขึ้น
รวม
3.92
0.91
มาก
จากตาราง 3 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.92 และ S.D.= 0.91 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลีย่ สูงสุด ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69) รองลงมา คือ ฉัน
เรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน ( x = 4.55 และ S.D.= 0.76) และ ฉันสนุกกับการ
แกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
(LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจ
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อยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน และ
ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นนักเรียนมีสวนรวมในการทางาน
กลุม มีการวางแผนในการทางาน มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีความสามัคคีภายในกลุม และมีการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต ชูกําแพง (2553) ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการให
เหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค LT ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 83.01/83.91 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
LT มีคาเทากับ 0.7106 หมายความวา หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียน และแผนการพัฒนา
ความสามารถการใหเหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) เปนการเรียนรูที่มีกระบวนการในการสอนที่ไมยุงยากและซับซอนโดยกระบวนการคือใหสมาชิกในกลุมชวย
การศึกษาเนื้อหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรูแ ละสรุปคําตอบรวมกันเปนผลงานของ
กลุม โดยสมาชิกในกลุมมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ (เพ็ญนภา เพ็ง
วิสาภาพพงษ 2559 : 52 ) สงผลใหนักเรียนมีความรูจากการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุดธาดา วงศรี (2553 :
87-94) พบวา ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับ วิลเลียมส (William. 2005 : 529-A) ไดศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรวมมือกัน จากการ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่มีตอความเขาใจในการคูณของนักเรียนชั้นเกรด 3 โดยใชบทเรียนที่ออกแบบสําหรับ
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร เกรด 3 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความสามารถทางการเรียน โดยมีคะแนนความเขาใจใน
การศึกษาสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งแสดงวาการเรียนแบบรวมมือกันชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีการ
มากกวากลุมที่ใชวิธีเรียนแบบปกติ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัด สิน ใจอยา งมีเ หตุ ผ ล มีค า เฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ ฉั นเรีย นตามการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู ค ณิต ศาสตร ดว ยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ เนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมการเรียนที่กอใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจมากที่จะไดมีสวนรวมในการเรียนเกิดความพึงพอใจและ
เจตคติที่ดี การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทําใหผูเรียนรูสึกวาตนมีความหมายในสังคมนั้นๆการเรียนแบบรวมมือสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนอยางดีเนื่องจากการฝกใหผูเรียนรูจักใชชีวิตในสังคมที่คลายกับการเรียนใน
หองเรียนคือตองอยูในคนหมูมากที่ตองสรางความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถชวยเหลือผูอื่นอยางมั่นใจผูเรียนจะพัฒนาไปสูก าร
เปนพลเมืองดีของประเทศในอนาคตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ (พิลาศลักษณ อาคมศิลป 2556 : 37) และสอดคลองกับ สุดา
รัตน หมื่นไธสง (2553 : 68-103) ไดศึกษาคนควาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลัง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องเลขยกกําลัง ที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย มีประสิทธิภาพเทากับ 81.69/76.98 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง เลขยกกําลัง ที่ใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยเทากับ 0.61233) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
หลังจากเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลังที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมื อ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย โดยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ในวิชาคณิตศาสตร กําหนดใหมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน เชน ใบความรู แบบทดสอบยอย แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ครูผูสอนควรจัดเตรียมใหพรอมกอนทําการจัดการ
เรียนการสอน
2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนรูปแบบที่ผูเรียนตองใชเวลาคอนขางมาก สําหรับนักเรียนที่
เรียนออน ดังนั้นครูผูสอนควรวางแผนระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา
ชวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปญหาเพื่อชวยนักเรียนใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง
3. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม ความรวมมือของสมาชิก
ในกลุมมีความสําคัญมาก ครูผูสอนตองคอยสังเกตพฤติกรรม และคอกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพื่อความสําเร็จ
ของกลุมนักเรียน
4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน ครูผูสอนควรปฐมนิเทศและชี้แจงเหตุผลการจัดกลุมนักเรียนที่คละความสามารถ เกง
ปานกลาง และออน เนื่องจากนักเรียนอาจไมคุนเคยกับกลุมที่ครูจัดให
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใน
เนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับโจทยปญหา ระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับรูปแบบการ
สอนอื่น ๆ
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ผลการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
The Effect of Learning Provision by CCR Model on Mathermatics Achievement Problem
Solving Skills and Self Awareness of Fractions and Decimals for Grade 7 Students
ปาริฉัตร ปนบุญ1 เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และ บวงสวง นอมเศียร3
Parichat Panboon1 Benjawan Chaiplad2 and Boungsoung Nomsian3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
ครู โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะในการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่ องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจ กรรมเรียนรูแบบ CCR
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตทักษะการแกปญหา
เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test One group และ t-test
Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีการตระหนักรูต นเอง หลังไดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ:

กิจกรรมเรียนรูแบบ CCR / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะในการแกปญหา/
การตระหนักรูต นเอง

Abstract

This research study aimed to compare the mathematics achievement applications of
fractions and decimals for grade 7/3 student after study by CCR model with 70% criteria .To
compare the mathematics achievement applications before and after study by CCR model. To
evaluate the problem solving skills of fractions and decimals and self awareness for grade 7/3
students after study by CCR model. The population were 40 students in grade 7/3 at second
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semester of academic year 2017 of Chakungrao Wittaya School, Kamphaeng Phet Province. The
research tools consisted of lesson plan based on the CCR models for grade 7/3 students, the
achievement test for mathematic of fractions and decimals, observation skills problem solving for
fractions and decimals, observation skills self awareness solving for fractions and decimals.
The data were analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation, t-test dependent
samples and t-test one group.
The result of research founded that
1. The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after
study by CCR model with 70% criteria at .05 statistical significant levels.
2. The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after
study by CCR model was higher than before at .05 statistical significant levels.
3. The problem solving skills of fractions and decimals for grade 7/3 students after
study by CCR model was found at the hight level.
4. The self awareness for grade 7/3 students after study by CCR model was found at the
hight level.
The Keywords: CCR model / Mathematics achievement applications / Problem solving skills/
Self awareness
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันการศึกษาของไทยอยูในยุคของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ไดพัฒนาความคิด จนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และมีทักษะในการใชชีวิต (วิจารณ พานิช, 2556) จึงทําใหคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหสถานการณปญหาตางๆไดอยางละเอียดถี่ถวน รอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ําลงทุกป โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรมีผูเขารวมทํา
การทดสอบจํานวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 29.31 โดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) จากผูเขาสอบ 118 คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.87 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากการศึกษาปญหาดังกลาววิเคราะหไดวา ในบทเรียนที่มีการแกปญหาโดยใชทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ผูเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่องเศษสวนและทศนิยม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนเรื่องที่ผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเองได เกิดปญหาการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ทําใหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในเกณฑต่ํา และ
เมื่อผูเรียนไมสามารถแกปญหาดวยตนเองไดแลวยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในเกณฑต่ําดวย
นอกจากนี้ผูเรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรูตนเองและทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ดังนั้นจึงควรมีการจัด
การศึกษาที่มีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูใหกับผูเรียนในการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิดและ
เกิดทักษะการแกปญหา โดยผานแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูอยางใครครวญซึ่งเนนการพัฒนาดานในอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดย
ปราศจากอคติ และสามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมบูรณ (ชลลดา ทองทวี และคณะ,
2551) ซึ่งแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR มีดังนี้
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1. C = Comtemplative Education คือ การศึกษาแบบองครวม ใชวิธีการที่หลากหลายบน
หลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ จุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญา และการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตระหนักรูตอตนเองและสังคม (ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553)
2. C = Coachings คือ การสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกตื่นตัวอยากที่จะเรียนรู โดย
ที่ ผู ส อนจะเป น ผู ตั้ ง คํ า ถามกระตุ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย น เรี ย นรู ที่ จ ะคิ ด และเพื่ อ ให ส ามารถประยุ ก ต แ ละคิ ด เองได
(ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2558)
3. R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู เนนทักษะกระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและบูรณาการเนื้อหาความรู (คงศักดิ์
ธาตุทอง และงามนิตย ธาตุทอง, 2557)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และมีทักษะในการใชชีวิต จึงไดมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเอง เรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 เพื่อสรางการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาที่ดี มีสมาธิ มีการตระหนักรูตนเอง มีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอื่น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
3. เพื่อศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
4. เพื่อศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาที่เกณฑกําหนดไวรอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
ดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่องเศษสวนและทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
ค21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะในการแกปญหา
- การตระหนักรูตนเอง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรรมการเรี
วิการจั
ธีดําเนิดนกิจการวิ
จัย ยนรูแบบ CCR
ประชากร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร (K)
ทักษะในการแกปญหา (P)
การตระหนักรูต นเอง (A)

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
โดยใชการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5
ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม:ตระหนักรูคือพรอม
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู: ถามคือสอน
ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ
ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู: สะทอนคิดคือเรียนรู
ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรู: เขียนคือคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.30 1.00 คาความเชื่อมั่นของคูเดอรรชิ ารดสัน (KR-20) เทากับ 0.73 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.29 - 0.73 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.29 - 1.00
3. แบบสังเกตทักษะการแกปญ
 หา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s
alpha) เทากับ 0.99
4. แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s alpha)
เทากับ 0.60
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน
เรื่องเศษสวนและทศนิยม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 ชั่วโมง และนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
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3. สังเกตทักษะในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังการไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR
4. สังเกตการตระหนักรูตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 ใชการทดสอบคาที (t-test
One Group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 /3 โดยใช ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ CCR ใช ก ารทดสอบค า ที (t-test
Dependent)
3. การศึกษาทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง ระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ งเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70
วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test One group)
𝑛
𝑆. 𝐷.
𝑡
𝑛
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
40
23.45 2.08
21
7.47*
*p < .05
จากตาราง 1 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรบั การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.45
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.08 และคา t = 7.47
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 2
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ตาราง 2

แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและ
ทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูล
โดยการทดสอบคาที (t-test Dependent)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
𝑛
𝑆. 𝐷.
𝑡
X
กอนเรียน
40
13.40
1.72
-21.53*
หลังเรียน
40
23.65
2.25

*p < .05
จากตาราง2 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยโดยมีคา t = -21.53
3. การศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แบบสังเกตทักษะการแกปญหา
𝑆. 𝐷. แปลผล
X
1. นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.33 0.73
มาก
2. นักเรียนสามารถกําหนดปญหาหรือเรื่องที่จะสืบคนไดอยางชัดเจน
4.30 0.72
มาก
3. นักเรียนมีการระดมความคิดเห็นในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง
4.33 0.73
มาก
4. นักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ
4.33 0.57
มาก
5. นักเรียนมีความกระตือรือรน มุง มั่นในการแกปญหา
4.08 0.83
มาก
6. นักเรียนอธิบายผลการคนควาสอดคลองกับสถานการณปญ
 หา
4.55 0.50 มากที่สุด
7. นักเรียนอธิบายแบบเชื่อมโยงสัมพันธ และมีเหตุผลหรือหลักฐานประกอบ
4.33 0.73
มาก
8. นักเรียนนําขอมูลทีไ่ ดจากการคนควา ไปใชกับสถานการณปญหาใหม ที่คลาย
4.55 0.50 มากที่สุด
กับสถานการณเดิม
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด
4.33 0.73
มาก
ชวยกันทํางาน
10. นักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน
4.55 0.50 มากที่สุด
รวม
4.37 0.15
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
จังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37 และ S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนอธิบายผลการ
คนควาสอดคลองกับสถานการณปญหา นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการคนควาไปใชกับสถานการณปญหาใหม ที่
คลายกับสถานการณเดิม และนักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.55
และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีการระดมความ
คิดเห็นในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง นั กเรียนอธิบายแบบเชื่อมโยงสัมพันธ และมีเหตุผลหรื อ
หลักฐานประกอบ นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน ( X = 4.33 และ S.D. = 0.73)
และนักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ ( X = 4.33 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ
4. การศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR พบผลดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาการตระหนักรูตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง
แปลผล
𝑆. 𝐷.
X
1. นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน
4.63
0.49
มากที่สุด
2. นักเรียนเขาหองเรียนและสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4.53
0.51
มากที่สุด
3. นักเรียนมีความพยายามและเอาใจใสตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
4.28
0.68
มาก
เรียนรู
4. นักเรียนแสดงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจ
4.40
0.74
มาก
5. นักเรียนปฏิบตั ิตามขอตกลงและระเบียบกฎเกณฑ
4.40
0.71
มาก
6. นักเรียนมีความรอบคอบ มีเหตุผลในการคิด
4.05
0.82
มาก
และตัดสินใจ
7. นักเรียนปฏิบตั ิตนอยางเหมาะสม ควบคุมตนเองได
4.38
0.71
มาก
8. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
4.23
0.80
มาก
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุม
4.30
0.72
มาก
10. นักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.35
0.74
มาก
รวม
4.35
0.16
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)
จังหวัดกําแพงเพชร มีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.35 และ S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.63 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ นักเรียนเขาหองเรียนและสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย ( X = 4.53
และ S.D. = 0.51) และนักเรียนแสดงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจ ( X = 4.40 และ S.D. = 0.74) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะนักเรียนไดแสวงหา
ความรูและนําไปปรับใชดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิด ความสามารถของตนเอง และสามารถดําเนินการคนหาคําตอบ หรือความรูใหมดวยตนเอง (พรรณี ทรงศิร,ิ
2557) อีกทั้งไดรับการสอนที่ชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจ หรือไดรับการอบรมมาไปสูการปฏิบตั ิได
(เฉลิมชัย พันธเลิศ, 2549)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะนักเรียนไดมีผูชี้แนะแนวทางในการ
หาแหลงเรียนรูที่เหมาะสม เพื่อที่จะไดนําขอมูลหรือความรูที่มีนําออกมาใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการชี้แนะที่เหมาะสมในการเรียนรู คือ ผูสอนและผูเรียนมีเปาหมายในการ
เรียนรูรวมกัน วิเคราะหสิ่งที่ตองการพัฒนา พัฒนากิจกรรมการเรียน มีการออกแบบตารางการชี้แนะรวมกัน (Mink
and Owen, 1993) ทํ า ให ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิต ศาสตร หลั งการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูแ บบ CCR
สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .15 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ นําการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําเอากระบวนการวิจัยมา
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยผูสอนใชวิธีที่หลากหลายเพื่อนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน (พิจิตรา ทีสุกะ,
2556) อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีขั้นตอน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา โดยมี
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ขั้นตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล
(ทิศนา แขมมณี, 2547)
4. นักเรียนมีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .16 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนรูขอดี
ขอบกพรองของตนเอง รูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ (ปยนาฏ สิทธิฤทธิ์, 2549) รูเทาทันอารมณความรูสึกของ
ตนเองในสถานการณตาง ๆ รูสาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ สามารถประเมินตนเองไดตามความเปน
จริง มีความมั่นใจในความมีคุณคาและความสามารถของตนเอง (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวชี้วัด
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงชี้แนะใหนักเรียนปฏิบัติใน
ขั้นตอนตาง ๆ อยางถูกตอง เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ
2. ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้น และ
เนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ที่สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนใน
การเรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
The Development of Mathematical Learning Achievement Entitled
Quadratic Equation with One Variable for Matthayomsueksa 2 Students
Lomsakwittayakhom school Using STAD Cooperative Learning Technique
ผดุงเกียรติ ขวัญทอง 1 วิภาดา นาเลา 2 และ กัญญณัช ทองมาก 3
Phadungkiat Kwanthong 1 Wipada Nalao 2 and Kanyanat Thongmak 3
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นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
3
ครูโรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิ ต ศาสตร เรื่ อง สมการกํ า ลั ง สอง
ตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 44 คน โดยใชการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชใน
การวิ จั ย ประกอบด ว ย แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง สมการกํ า ลั ง สองตั ว แปรเดี ย ว
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบสถิติ t
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมทุกดานอยู
ในระดับมาก โดยแบงเปน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานกิจกรรมการเรียน มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ดานประโยชนที่ไดรับ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คําสําคัญ:

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร /
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
Abstract

The purposes of this research were to compare the Mathematical learning achievement
on quadratic equation with one variable of using STAD cooperative learning technique, to study
the student leaning satisfactions in quadratic equation with one variable by using STAD cooperative
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learning technique. The samples consisted was 44 Matthayomsueksa 2 students who were in
Lomsakwittayakhom school, Lomsak districh, Phetchabun, academic year 2017 which was selected by
using simple random sampling method. The instrument included pretest-posttest and questionnaire for
the satisfactions after learning by using STAD technique. The collected data was analyzed by calculating
means, standard deviation and t – test dependent.
The results found that ;
1. The student’s achievement in quadratic equation with one variable by using STAD
cooperative learning technique was increased at the significant level of .05
2. The result of the satisfactions after learning by using STAD technique at high level. The
content of instruction : The result of the satisfactions at high level , The activities of learning and
teaching : The result of the satisfactions at high level and The benefits : The result of the satisfactions at
high level.
The Keywords: STAD cooperative learning technique / Mathematical learning achievement /
The result of the satisfactions after STAD cooperative learning technique
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56)
จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรูค วามเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรู
นั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความสามารถ
ในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล พรอมทั้งตระหนักในคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 266) เปนการจัดการเรียนรูที่จําแนกผูเรียน
ตามผลการเรียนรูออกเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 4 – 5 คน ประกอบดวยผูเรียนที่เรียนเกง 1 คน ผูเรียนที่เรียน
ปานกลาง 2 – 3 คน และผูเรียนที่เรียนออน 1 คน โดยที่ผูเรียนแตละคนจะมีสวนรวมอยางแทจริง ในการเรียนรูและ
ในความสําเร็จของกลุม ซึ่งผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นั้นจะสงผลทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น
เนื่องจากผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมสามารถถามปญหาที่ไมเขาใจไดสะดวก ไมเกรงกลัว
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เหมือนถามครูผูสอน คนที่เขาใจเนื้อหาเมื่อไดอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟงก็เปนการทบทวนความรูของตนเอง และเพิ่มความ
มั่นใจใหตนเองดวย การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ
และผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สวนในดานพฤติกรรมผูเรียนจะมีพฤติกรรมที่ดี รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถนํามาใชไดกับการ
เรียนรูทุกวิชาและทุกระดับชั้น และจะมีประสิทธิผลอยางยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดาน
การแกปญหา การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซอน การเนนคุณธรรม
จริยธรรม การเสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสรางวินัยความรับผิดชอบรวมกันและความรวมมือ
ภายในกลุม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนาถรพี ฤทธิ์ชู (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 46 คน ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน
ของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีการแสดงออกของพฤติกรรมการมีสวนรับผิดชอบในการเรียนอยูในระดับมาก
จากปญหาการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (กรมวิชาการ, 2542 : 8) พบวา ปญหาการเรียนของนักเรียน
มีสาเหตุมาจากปญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนของนักเรียน ไดแก ปญหาการเรียนวิชาตาง ๆ ปญหาการเรียนออน และกลัวการ
สอบตก ปญหาการขาดทักษะทางการเรียน ไมมีแนวทางในการเรียน ไมรูจักแบงเวลาในการเรียน มีวิธีการเรียนที่ไมถูกตอง
เชน ไมกลาซักถามเมื่อเรียนไมรูเรื่อง ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ไดแก ปญหาการหนีเรียน ปญหาการปรับตัว
เขากับเพื่อน ปญหาการพูดหนาชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การขาดความพึงพอใจในการเรียน การเลือกเปนสมาชิก
ชุมนุม การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ปญหาเกี่ยวกับครูผูสอน ไดแก ครูไมเอาใจใสการสอน ครูไมมีความยุติธรรม
ครูมีพฤติกรรมไมเหมาะสมตอนักเรียน และปญหาความไมพอใจสภาพทั่วไปของโรงเรียน เชน สภาพแวดลอมของหองเรียน
มีเสียงรบกวน ขอบังคับหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่โรงเรียนนํามาใชเขมงวด และจากการสอบถามครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหลมสักวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบวา
จากเปาหมายทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนกําหนดขึ้น นักเรียน
ตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 แตพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 60
ซึ่งถือวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไมผานตามเกณฑเปาหมายที่ทางโรงเรียนกําหนด
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นวา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว มีความสําคัญ และเปน
พื้นฐานเพื่อที่จะตอยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องอื่น ๆ ตอไป ซึ่งนักเรียนจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว และการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD ควรจะไดนํามาใชในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน อีกทั้งเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนหลมสักวิทยาคม
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ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ดานระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 402 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 44 คน โดยใชการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว จํานวน 10 แผน จํานวน 10
ชั่วโมง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว โดยเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก อยางละ 1 ฉบับ ฉบับละ 20 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจต อ การจั ดการเรีย นรู แบบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีการวัดและประเมินคาโดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีลิเคิรท 5 ระดับ เพื่อประเมินความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
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เกณฑการใหคะแนน 5 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
เกณฑการใหคะแนน 4 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก
เกณฑการใหคะแนน 3 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
เกณฑการใหคะแนน 2 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับนอย
เกณฑการใหคะแนน 1 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
และกําหนดความหมายของคะแนนของขอคําถามเพื่อการสรุปผล ดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย
ระดับคะแนน 0.50 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูที่นักเรียนจะไดรับ แลวทดสอบกอนเรียน ( Pre - test ) โดยใชแบบทดสอบ
วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตรในแตละกลุม มีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 มาเรียงลําดับจากสูงไปต่ําแลวแบงกลุมเกง ปานกลาง ออน ในสัดสวน 1 : 2 : 1 ซึ่งไดนักเรียนกลุมละ 4 – 5 คน
นักเรียนมีทั้งหมด 44 คน จึงจัดนักเรียนได 9 กลุม
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลองตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสราง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ พบวา ประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรู มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาอยูระหวาง 0.33 – 1.00
3. วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียน
คณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ตามวิธีของคูเดอรวิชารดสัน (KR-20) พบวา คาความยากงาย มีคาอยู
ระหวาง 0.25 – 0.70 คาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง -0.48 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ตามวิธีของคูเดอรวิชารดสัน (KR-20) มีคาเทากับ 0.92
4. วิ เ คราะห ค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจ โดยใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ า (alpha
coefficientα ) ของคอนบราค (conbrach’s) มีคาเทากับ 0.88
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5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดย
การทดสอบคาที (t – test แบบ Dependent Samples) พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
1.1 ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายบุคคล
ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายบุคคล แสดงใหเห็นวา คะแนนการ
ทดสอบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน พบวา จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนคนที่ 30
มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมากที่สุดคือ 17 คะแนน โดยมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 3 คะแนน และคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน และนักเรียนคนที่ 3 มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนอยที่สุดคือ 4 คะแนน โดยมี
คะแนนทดสอบกอนเรียน 6 คะแนน และคะแนนสอบหลังเรียน 10 คะแนน และจะเห็นไดวานักเรียนทุกคนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน
1.2 ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายกลุม
ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายกลุม แสดงใหเห็นวา คะแนนจาก
การทดสอบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีการจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 – 5 คน
จํานวน 9 กลุม พบวา นักเรียนกลุมที่ 6 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนมากที่สุดคือ 13 คะแนน โดยมีคะแนน
ทดสอบกอนเรียน 4 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียน 17 คะแนน และนักเรียนกลุมที่ 1 มีผลการเรียนรูสูงขึ้นกวากอน
เรียนนอยที่สุดคือ 10 คะแนน โดยมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 7 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียน 17 คะแนน และจะ
เห็นไดวานักเรียนทุกกลุมมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน
1.3 ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กอนและหลังการทดลองดวยคาทดสอบสถิติ t (t – test dependent)
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูวชิ าคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ดวยคาทดสอบสถิติ t (t – test dependent)
x
กลุมทดลอง
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
Sig
ทดสอบกอนเรียน
44
20
6.61
2.49
18.23*
.00
ทดสอบหลังเรียน
44
20
16.27
2.51
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบวา คะแนนกอนเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 6.61 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.49 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 16.27 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.51 เมื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยจากการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว มีผลการเรียนรูสูงขึ้น
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนจํานวนตามเพศ พบวา นักเรียนที่เปนเพศชายมีจํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 36.36 และนักเรียนที่เปนเพศหญิงมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 63.64 รวมทั้งสิ้น 44 คน คิดเปนรอยละ 100
สถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนจําแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียน
สะสมระหวาง 3.00 – 3.50 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 34.09 รองลงมา ไดแก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.50 มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 – 3.00 มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.46
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.91 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง
1.50 – 2.00 มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.54 สวนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่มีจํานวนนอยที่สุด ไดแก ต่ํากวา 1.50 มี
จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 3 ดาน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานกิจกรรมการเรียน
ดานประโยชนที่ไดรับ

x
3.70
3.89
3.76

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.60
0.64
0.60

มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ยรวม
3.78
0.61
มาก
จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบนรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.78 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.61 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64
ดานประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 และดานเนื้อหา
มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ตามลําดับ
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดานเนื้อหา
ระดับความพึง
รายการประเมิน
S.D.
x
พอใจ
1. เนื้อหาบทเรียนและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความ
มาก
0.69
3.91
เหมาะสมตอการเรียนของนักเรียน
2. เนื้อหาบทเรียนมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและจุดประสงค
มาก
0.83
3.57
ที่ตองการวัด
ปานกลาง
0.72
3.46
3. เนื้อหาบทเรียนมีความชัดเจน กระชับ และงายตอการทําความเขาใจ
4. เนื้อหาบทเรียนมีประโยชนและความจําเปนตอการเรียนในระดับ
ปานกลาง
0.83
3.43
ที่สูงขึ้น
5. นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนไดเองหลังจบการจัดการ
มาก
0.85
4.11
เรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น
คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา

3.70

0.60

มาก

จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดานเนื้อหา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 3 ขอ ที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมี
2 ขอ ที่นักเรียนมีความพึ่งพอใจอยูในระดับปานกลาง
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดานกิจกรรมการเรียน
รายการประเมิน
ระดับความพึง
S.D.
x
พอใจ
1. สงเสริมใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน และรูจ ักชวยเหลือ
มาก
0.93
3.61
ซึ่งกันและกัน
มาก
0.71
4.17
2. ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและเพื่อนในกลุม มากขึ้น
3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามแสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรม
มาก
0.84
4.09
ไดอยางอิสระ
4. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น สงผลใหนักเรียนมีความสนุก
สนาน มีความกระตือรือรนในการเรียนและมีสวนรวมตอการเรียน
มาก
0.82
4.04
มากขึ้น
5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเทคนิคในการนําเสนอ
มาก
0.84
3.52
ที่เขาใจงาย เหมาะสม ทาทาย และนาสนใจ
คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรมการเรียน
3.89
0.64
มาก
จากตาราง 4 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ป
ที่ 2 ดานกิจกรรมการเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดานประโยชนที่ไดรับ
ระดับความพึง
รายการประเมิน
S.D.
x
พอใจ
1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กระตุนและสงเสริม
มาก
0.83
4.11
ใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนสามารถ
มาก
0.85
3.57
ฝกทักษะและทบทวนเนื้อหาไดดี
3. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนตัดสินใจ
มาก
0.83
3.66
โดยใชเหตุผล
4. นักเรียนมีความรูเ พิ่มขึ้นหลังจบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
มาก
0.69
3.91
STAD
5. นักเรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
มาก
0.72
3.53
มากขึ้น
คาเฉลี่ยรวมดานประโยชนที่ไดรับ
3.76
0.60
มาก
จากตาราง 5 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นั่นคือ หลังจบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว นักเรียนมีผลการเรียนรู
ที่สูงขึ้น
2. การวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีผลการวิเคราะหดังนี้
2.1 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพ
รวมทั้ง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียน ดานประโยชนที่ไดรับ และดานเนื้อหา ตามลําดับ
2.2 ดานเนื้อหา พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 3 ขอ ที่นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมี 2 ขอ ทีน่ ักเรียนมีความพึ่งพอใจอยูในระดับปานกลาง
2.3 ดานกิจกรรมการเรียน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
2.4 ดานประโยชนที่ไดรับ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
อภิปรายผล
จากผลที่ไดจากการทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาหลังจากการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสนุกในการทํางานเปนกลุม ไดชวยเหลือแลกเปลี่ยน
ความรูกัน ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน ไดสื่อสาร
พูดคุยกัน เชื่อมโยงความรูเดิมของตนเองและความรูจากที่ไดรับจากเพื่อน ทําใหผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของจักรพงษ ธุระทํา (2558 : บทคัดยอ) พบวา 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
81.24/77.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ
แบบฝกทักษะ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เทากับ 0.6491 หรือคิดเปนรอยละ 64.91 แสดงวานักเรียน
มีความกาวหนาทางการเรียน 0.6491 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามรถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝกทักษะเรื่อง อัตราสวนและรอยละ สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของนาถรพี ฤทธิ์ชู (2559 : บทคัดยอ) พบวา
ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Suyanto, Wardan
(1999, 3766-A) พบวา นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียน
ที่เรียนแบบปกติ เมื่อพิจารณาตามระดับชั้นปรากฏวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
ภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.78 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียน พบวา ความพึงพอใจตอการ
จัด การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 1) ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและเพื่อนในกลุมมากขึ้น 2) เปดโอกาสให
นักเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 3) ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น สงผลใหนักเรียนมี
ความสนุกสนาน มีความกระตือรือรนในการเรียนและมีสวนรวมตอการเรียนมากขึ้น 4) สงเสริมใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอกัน และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 5) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเทคนิคในการนําเสนอที่เขาใจงาย
เหมาะสม ทาทาย และนาสนใจ ตามลําดับ ดานประโยชนที่ไดรับ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 2) นักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นหลังจบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 3) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียน
ตัดสินใจโดยใชเหตุผล 4) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนสามารถฝกทักษะและทบทวนเนื้อหา
ไดดี 5) นักเรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น ตามลําดับ และดานเนื้อหา พบวา
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ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามี 3 ขอ ที่ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 1) นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนไดเอง
หลังจบการจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น 2) เนื้อหาบทเรียนและระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมตอการเรียนของนักเรียน 3) เนื้อหาบทเรียนมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
จุดประสงคที่ตองการวัด และมี 2 ขอ ที่นักเรียนมีความพึ่งพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เนื้อหาบทเรียนมีความชัดเจน
กระชับ และงายตอการทําความเขาใจ 2) เนื้อหาบทเรียนมีประโยชนและความจําเปนตอการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหงสทอง วาทโยธา (2550 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีระดับของความคิดเห็นตอบทเรียน
ความคิด เห็นตอการเรียนเปนกลุม และความคิดเห็นตอคุณ คาของตนเองในระดับมาก และสอดคลอ งกับงานวิจัยของ
ดวงสมร มูลกิตติ (2556 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
แบบทดสอบควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาและมีครบทุกระดับทั้งยากและงาย ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหนวยการ
เรียนเพื่อใหแบบทดสอบจําแนกระหวางนักเรียนเกงและออนได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูผูสอนตองวางแผนในการ
จัดการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูรวมกัน ควรมีหนังสือและเอกสารพรอมที่จะให
นักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2542). แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
จักรพงษ ธุระทํา. (2558). การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ดวงสมร มูลกิตติ. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตร
และการสอน), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นาถรพี ฤทธิ์ชู. (2559). การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต.
หงสทอง วาทโยธา. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
และรอยละโดยใชเทคนิคการสอนแบบ STAD กับการสอนปกติของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

704
Suyanto, Wardan. (1999, April). The Effects of Student Team-Achievement
Division on Mathematics Achievement in Yogyakata Rural Primary
Schools (Indonesia). Dissertation Abstracts International. 59(10): 3766 – A.

705

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
A studymathematics achievement for grade 8 by using STAD techniquefor
พรรณภา อรามรุณ1 , โกมินทร บุญชู2 และสวาท โชติ3
Phanapa Aramrun , Komin boonchoo and Swart Choti
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD และเพื่อศึกษาเจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 34 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
เครื่องมือที่ใชที่ในการทําวิจัย แบงออกเปน 4 ชนิดดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส หลัง
ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส
หลังใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนการสอนแบบSTAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท ปทาโกรัส หลัง
ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณา พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลิกทํา
แบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรัสไมไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการ
เรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบ STAD/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/
ทักษะการทํางานเปนกลุม/ เจตคติตอคณิตศาสตร
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Abstract
The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8
students before and after the learning bySTAD technique. To compare the mathematics
achievement of grade 8 studentsafter learning bySTAD technique with a 75 percent of the
criterion.To study the team work skill of grade 8 students after learning by STAD technique and
To study the Attitudes toward mathematics of grade 8 students after learning by STAD technique.
The samples of 34 students in grade 8 class 2from SrinagarindraThe Princess Mother School
KamphaengPhet, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The
research instruments of as follows;STAD technique lesson plans,Mathematics achievement test,
The measurement of the team work skill and The measurement of the attitudes toward
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The research results were as follows;
1. The grade 8 students got mathematics achievement after learning by STAD technique
was higher than before the study significantly at .05 levels,
2. The grade 8 students got mathematics achievement after learningby STADtechnique
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels,
3. Grade 8 has the teamwork skills. After learningby STAD technique, overall good level
STAD and considering a list of plans, found that management plans 3 with an average score of
learning are the second-best plan management learning management plan 5 and 8 respectively,
the learning.
4. Grade 8 with attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall
very level STAD. When considering a list of text found to 3) ) I will not give up the work
immediately when I can do thinking and I can do solving the Pythagorean theorem, Average
maximum. Second is 8) I am happy with study and 11) I will not avoid answering questions, than
the previous.
The keyword: Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/
Attitudes toward mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดําเนินชีวิต และความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดศึกษา
อยางหลีกเลี่ยงไมได สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ จึงตองเรงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ
ตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยเนนความรู ความสามารถ
ทักษะใหทัดเทียมเปนที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สําหรับแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ไสว ฟกขาว (2556 : 3-4) ไดกลาววา ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ทุกระดับตองเปลี่ยนทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวนทัศนใหมที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากโลกแหง
ความเปนจริง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูโดยจัดใหผูเรียนไดเรียนวิชาแกน และประเด็นสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
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ทักษะชีวิต การทํางาน และจัดระบบสนับสนุนการศึกษาที่จําเปน รวมทั้งจัดการเรียนรูโดยยึดหลักการเรียนรูที่
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากขึ้น
การจัดการเรียนรูในปจจุบันและอนาคต ควรจะเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการ
เรียนรูในลักษณะการศึกษาเปนรายบุคคลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในชั้นเรียน ซึ่งคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใช
ในชีวิ ตประจํ าวั น ไดอ ยา งถูก ตอ งเหมาะสม นอกจากนี้ค ณิต ศาสตร ยั ง เป นเครื่ อ งมื อในการศึ กษาทางด า น
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งยังเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่อง ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
การจัดการเรียนรูแบบกลุมใชเทคนิค STAD เปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัด
ผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันและกัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม เกิดการเรียนรูทั้งดานความรูและดานจิตใจ (เจริญขวัญ นําพา. 2554 : 43) โดยมีหลักการจัด
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้ คือ แบงผูเ รียน เปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยแตละกลุมจะมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนแตกตางกัน การจัดกิจกรรมจะเริ่มตนจากครูนําเสนอบทเรียน แลวจึงใหนักเรียนทํางานเปนทีมหรือเปนกลุม
และ เมื่อ มั่นใจวานัก เรียนทุกกลุมมีความรูความเขา ใจในบทเรี ยนจึงทําการทดสอบย อยโดยที่ไม ใหนักเรีย น
ปรึกษาหารือกัน คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยของนักเรียนแตละคนจะถูกเปรียบเทียบกับ คะแนนฐาน
จากนั้น จึงนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยแบบกลุม ซี่งกลุมที่ทําคะแนนไดดีที่สุดจะไดรับ ใบประกาศหรือรางวัล กิจกรรม
ดังกลาวขางตนจะดําเนินการเปนวงจร โดยเริ่มตนตั้งแตครูนําเสนอ บทเรียน การทําแบบฝกหัดเปนกลุม และการทํา
แบบทดสอบยอย (Slavin. 1995 : 5) ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบกลุมจะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางาน
สงเสริมในการคิดวิเคราะห นักเรียนจะมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหทํา และตองมีความรูสึกชอบในการ
เรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จมากกวาเดิม
เจตคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่สําคัญ แตไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย แตเปนความโนมเอียง
ทางจิตภายในแสดงออกใหเห็นไดโดยพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังกลาววาเจตคติเปนเรื่องราวของ
ความชอบความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก และความเชื่อมั่นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Thurstone.
1967 : 479) ซึ่งสอดคลองกับ Allport (1967 : 8) ที่ใหความหมายไววา เจตคติเปนความพรอมของจิตใจและการ
ทํางานของระบบประสาท เกิดจากการไดรับประสบการณซึ่งมีผลโดยตรงตอการตอบสนองตอบุคคล สิ่งตางๆ และ
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชเทคนิค STAD มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ ในเรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาการทางดานคณิตศาสตรใหสูงขึ้นกวาเดิม และยังเปนประโยชนตอครูผูสอนวามี
ความบกพรองในดานใดและนําไปแกไขปรับปรุงในงานวิจัยตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กอน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับ
เกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
4. เพื่อศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังใชการจัดการเรียนรู
แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในวิจัยครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2 ทฤษฎีบทปทาโกรัส
3 บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส
ดานตัวแปร
- ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบ STAD
- ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และทักษะการทํางานเปนกลุม
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ (STAD)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร2.
ทักษะการทํางานเปนกลุม
3. เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 123 คน จาก 4 หอง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 34 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster
Random Sampling)
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เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 6 จํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ซึ่งพบวา แผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบ STAD มีคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.73 และ 0.35 ตามลําดับ จากนั้นปรับปรุง
แกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานสาระการเรียนรู
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เพื่อคัดเลือก
20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ พบวา ไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชือ่ มั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.62 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.60 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มี
คาอยูระหวาง 0.23 – 0.63
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubirc) แบงเกณฑการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานที่ 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานที่ 2 การใหความชวยเหลือในกลุม
ดานที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเห็นขณะทํางานกลุม พบวาไดคา IOC มีคาอยูร ะหวาง
0.67 – 1.00
4. แบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของ
ลิเคอรท (Likert) พบวาไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค
(สัมประสิทธิ์แอลฟา) มีคาเทากับ 0.24
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
2. การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด
โดยใชเกณฑตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัสดังนี้
2.1 หาจํานวนนักเรียนทั้งหมดวามีกี่กลุมจํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 34 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุม ละ 4 คน จํานวน 6
กลุม จะไดจํานวนกลุมทั้งหมด 8 กลุม
2.2 กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุม ที่สมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากมากไปนอย ดังนี้
2.2.1 นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 1-8
จํานวน 8 คน
2.2.2 นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 926จํานวน 18 คน
2.2.3 นักเรียนกลุม คะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนทีม่ ีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 27-34
จํานวน 8 คน
2.2.4 กําหนดใหชื่อกลุมทั้งหมด 8 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง H จัดนักเรียนเขากลุม
โดยเริ่มจากนักเรียนคนทีเ่ กงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่ 8 ใหอยูกลุม H และ
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จากนั้นเริ่มใหมใหคนที่ 9 อยูกลุม H คนที่ 10 อยูกลุม G ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 26 อยูกลุมG ทําซ้ําดวย
ระบบเขากลุมนี้จนถึงนักเรียนคนที่ออนที่สุด
2.2.5 กลุม A-F ประกอบดวย นักเรียนที่มรี ะดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากกลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุม
คะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม G-H ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจาก
กลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่อง ทฤทฏีบทปทาโกรัส จํานวน 10 คาบ
โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และสังเกตทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชแบบวัดทักษะการ
ทํางานกลุม
4. นักเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏี
บทปทาโกรัส
5. หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทผี่ วู ิจัย
สรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชการทดสอบคาที (One sample ttest)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง
4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
กลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD วิเคราะหขอคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50 – 4.49
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย
2.50 – 3.49
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50 – 2.49
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.49
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรู
การทดสอบ
N
S.D.
t
x
กอนการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
34
9.67
2.42
27.523*
หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
34
17
2.07
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฎีบทปทาโกรัส หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคา t = 27.523
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยหลังใชการ
จัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75
การทดสอบ
n
S.D.
µ
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
34
17.00
2.07
15
5.622*
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตาราง 2 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส หลังใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดย
มีคาเฉลีย่ เทากับ 17.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.07 และคา t = 5.622
3. ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD
พบดังตาราง 3 และ4
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในแตละดานทั้งหมด 8 แผน
แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่
1
2

ดานที่ 1
ความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม

X1

3.38
3.50

S.D.1
1.06
0.53

ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 2
ดานที่ 3
การใหความชวยเหลือ การแสดงความคิดเห็น
เพื่อนในกลุม
ขณะทํางานกลุม

X2

3.63
3.38

S.D. 2
0.52
0.52

X3

3.25
3.13

S.D. 3
0.71
0.64

รวมทุกดาน

X รวม

3.42
3.33

S.D. รวม

0.76
0.56
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ตาราง3 (ตอ)
แผนการ
จัดการ
เรียนรูที่
3
4
5
6
7
8
รวม

ดานที่ 1
ความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม

X1

3.50
3.38
3.50
3.25
3.25
3.25
3.38

S.D.1
0.76
0.52
0.76
0.46
0.71
0.71
0.69

ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 2
ดานที่ 3
การใหความชวยเหลือ การแสดงความคิดเห็น
เพื่อนในกลุม
ขณะทํางานกลุม

X2

3.50
3.25
3.63
3.38
3.38
3.5
3.43

S.D. 2
0.53
0.71
0.52
0.52
0.74
0.76
0.60

X3

3.88
3.13
3.63
3.38
3.50
3.63
3.47

S.D. 3
0.35
0.64
0.52
0.74
0.53
0.52
0.58

รวมทุกดาน

X รวม

3.62
3.25
3.59
3.33
3.38
3.46

S.D. รวม

0.55
0.62
0.60
0.57
0.66
0.67

จากตาราง 3พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุมการใหความชวยเหลือ
เพื่อนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ ( x = 3.47และ S.D. = 0.58)รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพือ่ นในกลุม
( x = 3.43และ S.D. = 0.60)และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.38และ S.D. = 0.69) ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.62 และ S.D. =
0.55)รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( x = 3.59และ S.D. = 0.60)และแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ( x =
3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STADในแตละแผน
X
S.D
ระดับทักษะ
แผนที่
1
3.42
0.76
ดี
2
3.33
0.56
ดี
3
3.62
0.55
ดีมาก
4
3.25
0.62
ดี
5
3.59
0.60
ดี
6
3.33
0.57
ดี
7
3.38
0.66
ดี
8
3.46
0.67
ดี
รวม
3.42
0.62
ดี
จากตารางที่ 4พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบ
STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.42และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.62 และ S.D. = 0.55) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( x =
3.59และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ( x = 3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดับ
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4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
กลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบผลดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
x
1.ทฤษฎีบทปทาโกรัสทําใหขาพเจามีความรอบคอบ
4.68
0.47
มากที่สุด
และมีเหตุผล
2.ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีบทปทาโกรัสไมสามารถ
4.91
0.28
นอยที่สุด
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
3.ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือ
4.93
0.26
นอยที่สุด
แกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรัสไมได
4.ชอบแกปญหาที่เกี่ยวของกับทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.88
0.33
มากที่สุด
5.สนุกกับการทํากิจกรรมที่เกีย่ วกับทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.32
0.47
มาก
6.การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับโจทย
4.68
0.47
มากที่สุด
ปญหาใหมๆที่ทาทาย
7.รูสึกกังวลกับการสอบเนื้อหาเรื่องทฤษฎี
4.50
0.60
นอยที่สุด
บทปทาโกรัส
8.ไมมีความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.92
0.26
นอยที่สุด
9.กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเรื่องทฤษฎี
4.32
0.47
มาก
บทปทาโกรัสเพิ่มเติมอยูเ สมอ
10.ชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.50
0.60
มากที่สุด
11.หลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.91
0.28
นอยที่สุด
12.ขาพเจาไมอยากเรียนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.90
0.26
นอยที่สุด
เพราะไมชอบครูทสี่ อนคณิตศาสตร
13.ทฤษฎีบทปทาโกรัสเปนเนื้อหาที่มีประโยชนและ
4.45 0.601
มากที่สุด
นาเรียน
14.การแกปญหาของทฤษฎีบทปทาโกรัส จะชวยฝก
4.34
0.69
มาก
การคิดอยางเปนระบบ
15.ขาพเจาไมชอบเรียนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส
4.34
0.69
นอย
เพราะเปนวิชาที่เขาใจยาก
รวม
4.66
0.81
มากที่สุด
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแ บบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.66 และ S.D. = 0.81) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญ
 หาทฤษฎีบทปทาโกรัสไมไดมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x =
4.92 และ S.D. = 0.26) และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเกีย่ วกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x = 4.91 และ S.D.
= 0.28) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 แสดงให
เห็นวา การเรียนการสอนแบบ STAD ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ แคทลียา ใจมูล (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใชเทคนิค STAD จากการทดลองพบวา การทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00
ซึ่งอยูในระดับมาก และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชงซอน โดยวิธีการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม ผลสัมฤทธิ์ STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง จํานวนเชิงซอน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังใชการจัดการเรียนรู
แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 แสดงให
เห็นวา สุรยี วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และ
พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ทักษะการทํางานเปนกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบ
รวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองมีความสําคัญที่จะชวยใหกลุม
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังนั้นสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ ปะ
ระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
การทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนน
ความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ดีขึ้น โดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย การเรียนการสอนแบบ STAD เปนการสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการฝกความสามัคคี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีจริยธรรมคุณธรรมดานความมีน้ําใจ กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto(1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ บบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมนักเรียนที่ไดรับ
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การสอนเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร หงสสา
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนดวยเทคนิค STAD กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนดวยเทคนิค STAD มีเจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ
ขอเสนอแนะ
1. ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงแรกครูควรชี้แจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางทั่วถึง
4. ขณะที่ทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไมใหรบกวน
เพื่อนในกลุมอื่นๆ
5. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพื่อใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
เรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู แ บบ STAD ในตั ว แปรอื่ น เช น ความคงทนในการเรี ย นรู
ความสามารถในการแก ป ญ หา ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร เ พราะเป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น ในการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6
Math Camp activity to promote analytical thinking skills for grade 4 to grade 6
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อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมการคิดวิเคราะห กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล
(บานเปงเคลิ่ง) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 160 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย
4 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นวางแผน (P) ขั้นดําเนินงาน (D) ขั้นประเมินผล (C) และขั้นปรับปรุง(A) วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน
ขันกิ
้ จกรรมกลุม่ และขันสรุ
้ ป ส่วนกิจกรรมนันทนาการ เป็ นเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั เรี ยนพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ในเนื ้อหา
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน ทังยั
้ งเป็ นการฝึ กการกล้ าแสดงออก
2. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหหลังการการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหโ ดยรวมอยู ในระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเปนรายขอ พบวา ขา พเจ าเคารพกติกาของกลุ ม มีคา เฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด ตามลําดับ
4. นั กเรี ยนมีเจตคติตอ คณิ ตศาสตรหลั งการเขา รวมกิจ กรรมค ายคณิต ศาสตร ที่สง เสริมทั กษะการคิ ด
วิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ
คําสําคัญ : คายคณิตศาสตร / ทักษะการคิดวิเคราะห / ทักษะการทํางานเปนทีม /เจตคติตอคณิตศาสตร
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Abstract
This research aims to development Math Camp activity to promote analytical thinking
skills, to compare mathematics achievement before and after using Math Camp to study teamwork
skills and attitudes toward mathematics after using Math Camp. The target were 160 students from
grade 4 to grade 6 at Tanphuyingwilai Amattayakun school in second semester, year 2017. The
instuments including Math Camp activity to promote analytical thinking skills test, the questionnaire
teamwork skills, and attitude toward mathematics. The process consists of 4 step were Plan (P) ,Do
(D), Check (C), and Action (A). Data analyzed by content analysis, mean, standard deviation, and
t-test.
The result found that :
1. Math Camp activity to promote analytical thinking skills including academic activities
and recreation activities. The academic activities consist of 3 steps are to create a basic agreement,
group activities, and concludtion. For the recreation activities to prepare the students ready to learn
new academic activities, enjoy, and assertivreness.
2. The students had analytical thinking skills after higher than before using Math Camp
activity to promote analytical thinking skills was significant at .05 level.
3. The students had teamwork skills after using Math Camp activity to promote analytical
thinking skills in high level. The highest average score on all members accepted the results of their
work willingly, then they are willing to work without a request, and all members are important to
achieve the goal respectively.
4. The students had attitude toward Mathematics after using Math Camp activity to
promote analytical thinking skills in most high level. The highest average score on the students think
Mathematics was useful, then they can applied in everyday life, and Mathematics help to develop
thinking respectively.
The Keyword : Math Camp / analytical thinking skills / teamwork skills / attitude toward
Mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกและกระแสสังคมไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญที่สามารถทําใหการปฎิรูปดังกลาว ประสบความสําเร็จอยาง
งดงาม และนั่นหมายถึงการปฎิรูปการศึกษาครั้งใหญที่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกๆ รูปแบบ (ไพพรรณ
เกียรติโชติชัย. 2545, หนา 50) ซึ่งการปฎิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญของการปฎิรูปการศึกษา สําหรับการเรียนรูที่
มีความหมายนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หรือมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูไปใชได
สามารถถายโยงความรูสูชีวิตจริงได ในการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนการประเมินผลการเรียนรูที่
เนนการคิดระดับสูง เมื่อพิจารณาการคิดระดับสูงสามารถแบงไดดังนี้ เปนการคิดระดับสูงในลักษณะถายโอน ไดแก การ
นําความรูไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต และการประเมิน การคิดเชิงวิจารณญาณ และการแกปญหา
(พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข. 2557, หนา 44-54)
ทักษะการคิดวิเคราะห นับวาเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต เนื่องจากทักษะการคิด
วิเคราะหประกอบดวยทักษะที่สําคัญคือ ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการวิเคราะหขอผิดพลาด
ทักษะการนําไปใช และทักษะการคาดการณ นอกจากนี้ทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได
(ประพันธศิริ สุเลารัจ. 2553, หนา 54) ดวยการศึกษาที่เนนการทําได และลงมือทํา แลวออกมาเปนผลผลิต เรี ย กได
ว า เป น การศึ ก ษายุ ค ผลิ ต ภาพของการศึ ก ษาไทย 4.0 นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว า เป น ยุ ค ที่ เ ข า สู ศ ตวรรษที่ 21
ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยแนวคิ ด ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น ได แ ก คิ ด วิ เ คราะห (Critical) คิดสรางสรรค (Creative) คิด
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ผลิตภาพ (Productive) และคิดรับผิดชอบ (Responsible) หรือ CCPR เพื่อประโยชนของชุมชนตนเอง และชุมชนอื่นๆ
(ไพฑู ร ย สิ น ลารั ต น และคณะ. 2559, หน า 10-11)
ใน การจัด กิ จ กรรมค า ยคณิ ต ศาสตร นั้ นเป น กิ จกรรมประเภทหนึ่ ง ของการศึ กษาวิ ช าคณิ ต ศาสตร น อก
หองเรียน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร พรอมทั้งมีการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการและนันทนาการ และเปนการเสริมสรางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรได (เยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์. 2553ม หนา 13 )
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมที่
จัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 2540, หนา 4)
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหไปพัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาไทย 4.0
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
2. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอ-มาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) กับ
กอนการจัดกิจกรรม
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สูงกวากอนการจัด
กิจกรรม
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ ใชในการจัดกิ จกรรมเปนเนื้ อหาคณิ ตศาสตร ในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวั ด
เรขาคณิ ต พี ชคณิ ต และการวิ เ คราะห ข อ มู ล และความน า จะเป น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห
ตัวแปรตาม
ไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
ดานระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล ( บานเปงเคลิ่ง ) ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 160 คน
เครื่องมือวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้
กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมที่บูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหกับคณิตศาสตร ที่สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร ในรูปแบบของเกมจํานวน 10 กิจกรรม ไดแก กบกระโดด ทายวันเกิด
สมการไมจิ้มฟน ตวงน้ํา Sudoku เรขา สมการบันไดงู หอคอยฮานอย สามทหารเสือ จิ๊กซอวคณิต และคณิตคิดตอไป
โดยแตละกิจกรรมมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมนี้บาง
กิจ กรรมนั น ทนาการ เปน กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร า งกระบวนการและประสบการณ โ ดยมุ ง เน น ความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบที่ไดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบเปนปรนัย
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert
scale) จํานวน 10 ขอ
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดที่สรางโดยกระบวนการสนทนากลุมแลวไดขอสรุปเปนแบบ
มาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นวางแผน (Plan : P)
1. คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ การทํางานเปนหมูคณะ
สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมโดยแตละกิจกรรมจะ
เนนทักษะการคิดวิเคราะหเปนหลัก แบงเปน 10 กิจกรรม จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ ประสานไปยังผูบริหาร
และครูที่โ รงเรียนท านผู หญิง วิไลอมาตยกุล (บ านเป งเคลิ่ง) ที่จะจัดกิ จกรรมค ายคณิ ตศาสตร โดยใชทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห เพื่อกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
2. ประชุมตามกําหนดการ เพื่อแจงหนาที่ อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับคณะวิทยากร
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ขั้นดําเนินการ (Do : D)
ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางวันที่ 24 - 25
กุมภาพันธ พุทธศักราช 2561 กิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมวิชาการ ไดแก กิจกรรมเทคนิคคิดเลขเร็ว กิจกรรมประลองปญญา กิจกรรมพิชิตMath กิจกรรมทศกัณฑ
กิจกรรมคณิตศิลป และกิจกรรม Math rally ประกอบดวย กิจกรรม 10 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 กบกระโดด
กิจกรรมที่ 2 ทายวันเกิด
กิจกรรมที่ 3 สมการไมจิ้มฟน
กิจกรรมที่ 4 ตวงน้ํา
กิจกรรมที่ 5 Sudoku เรขา
กิจกรรมที่ 6 สมการบันไดงู
กิจกรรมที่ 7 หอคอยฮานอย
กิจกรรมที่ 8 สามทหารเสือ
กิจกรรมที่ 9 จิ๊กซอวคณิต
กิจกรรมที่ 10 คณิตคิดตอไป
กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรมแขงเบี้ย
ขั้นตรวจสอบ(Check : C)
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม
3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
ขั้นปรับปรุงแกไข (Act : A)
1. ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังนี้ ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ คูมือกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหผิด พิธีเปดลาชากวากําหนดการ เทคนิคที่ใชในกิจกรรมคิดเลขเร็วคอนขางยาก นักเรียน
ไมเขาใจคําศัพททางวิชาการที่ใชในการอธิบาย พิธีกรในชวงกิจกรรมพิชิตMath พูดผิดพลาดและเสียงเบา จากนั้น
ประชุมกิจกรรมของวันที่ 25 วาแตละคนทําหนาที่อะไรพรอมทั้งนําขอผิดพลาดของวันที่ 24 ไปปรับปรุง
2. ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังนี้ ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ นักเรียนไมเขาใจกติกาการเลือก
ขวัญใจคาย นักเรียนไมเขาใจกติกาในชวงกิจกรรมคณิตศิลป
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเก็บขอมูลจากการใช
แบบทดสอบ และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที ( t-test one group ) กับกอนการจัดกิจกรรม และทดสอบ
มาตรฐานโดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และ
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาคณิตศาสตรในชวงชั้นที่ 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู
จํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้
- จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย การบวก การลบ การคูณ
และการหาร
- การวัด จํานวน 2 กิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย การตวง ความสัมพันธของหนวยความยาว
- เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหา
เหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปวงกลม
- พีชคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป แบบรูปของจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน แบบรูปของจํานวน ลําดับเลขคณิตและลําดับเราคณิต ความสัมพันธและฟงกชัน
- การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย การ
คาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดของเหตุการณตางๆ โอกาสของเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ
การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสารการเรียนรู ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3
ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมนี้บาง
การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 10

ภาพที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

ภาพที่ 3 การวัด

ภาพที่ 2 จํานวนและการดําเนินการ

ภาพที่ 4การวัด
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ภาพที่ 5 เรขาคณิต

ภาพที่ 6 เรขาคณิต

ภาพที่ 7 พีชคณิต

ภาพที่ 8 พีชคณิต

ภาพที่ 9 พีชคณิต
ภาพที่ 10 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่เสริมสรางกระบวนการและประสบการณ โดยมุงเนนความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ ทําใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ
การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพที่ 11 ถึงภาพที่ 16

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12
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ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

2. การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
กับกอนการจัดกิจกรรม พบผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
กับกอนการจัดกิจกรรม
p < .05
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
N
S.D.
t
Sig
คะแนนกอนเรียน
160
9.41
3.09
7.37 .00
คะแนนหลังเรียน
160
12.19
3.55
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มี
ทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 9.41 และมีคาเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 12.19 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอน
การจัดกิจกรรมเทากับ 3.09 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.55 โดยมีคา t = 7.37
และ Sig = .00
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3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D. ระดับการปฏิบัติ
X
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน
4.22
0.92
มาก
2. ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
4.31
0.92
มาก
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
4.28
0.97
มาก
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม
4.33
0.91
มาก
5. ขาพเจาฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.39
0.90
ปานกลาง
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
4.27
0.94
มาก
7. ขาพเจาเปนผูนําและผูตามที่ดี
4.18
0.91
มาก
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมที่จะชวยใหงานสําเร็จ
4.20
0.99
มาก
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง
4.27
0.97
มาก
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
4.30
0.94
มาก
รวม
4.28
0.94
มาก
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล
(บานเปงเคลิ่ง) มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (�X= 4.28 และ S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.33 และ S.D.= 0.91) รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตาม
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ (X�= 4.31 และ S.D.= 0.92) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด (X�= 4.30 และ S.D.= 0.94) ตามลําดับ

4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 3

ตาราง 3 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตินักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6
โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D. ระดับการปฏิบัติ
X
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.87 0.36
มากที่สุด
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
มาก
4.28 0.75
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของ ขาพเจา
4.42 0.70
มาก
4. ขณะที่ครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย
4.39 0.76
มาก
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได
4.67 0.71
มากที่สุด
6. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล
4.44 0.76
มาก
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ตาราง 3 (ตอ)
7. ขา พเจ า คิ ดว า วิชาคณิต ศาสตร สามารถทํ าให เ กิด ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สรางสรรค
4.42 0.78
มาก
8. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
4.51 0.71
มากที่สุด
9. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน
4.61 0.69
มากที่สุด
10. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คิดอยางเปนระบบ 4.47 0.71
มาก
รวม
4.51 0.69
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล
(บานเปงเคลิ่ง) มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (�X= 4.51 และ S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (�X= 4.87 และ S.D.= 0.36) รองลงมาคือ
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (�X= 4.67 และ S.D.= 0.71)
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน (�X= 4.61 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ โดยที่กิจกรรมวิชาการประกอบดวยเนื้อหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน
3 ขั้นตอน ไดแก ขันการสร้
้
างข้ อตกลงเบื ้องต้ น เป็ นการอธิ บายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ทําให้
นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจตรงกัน ขั้นกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ
กลุม ศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรที่ประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ และขั้นสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรที่ประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรม
นี้บาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนรูในเนื้อหาวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงที่ในกิจกรรมนันทนาการจะมีทั้งเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบ
เพื่อใหผูเรียนสนุกสนานทั้งยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัด
กอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง
การการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
ตามลําดับ
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และขาพเจาคิดวา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการสรางขอตกลงเบื้องตน
ขั้นกิจกรรมกลุม และขั้นสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนรูในเนื้อหา
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน ทั้งยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรม ผลดังกลาวสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
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(2540. หนา 4) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมคณิตศาสตรประเภทหนึ่งของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอก
หองเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพักแรมรวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่งในชวงเวลาที่กําหนดให พรอมทั้งมีการเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรง
ทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมที่จัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร นั่นคือ มีการ
จํา แนกแยกแยะ องคป ระกอบของสิ่ ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ออกเปน ส วนๆ เพื่ อ คน หาว าทํ ามาจากอะไร มี องคป ระกอบอะไร
ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงความสําพันธอยางไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548. หนา 2)
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง
การการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งสรุปความเขาใจเกี่ยวกับความหมายชองเนื้อหาคณิตศาสตรโดยใช
ทักษะการคิดวิเคราะห และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไปพรอมกัน และในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจาก
การสรางขอตกลงเบื้องตน ขั้นกิจกรรมกลุม และขั้นสรุป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตนา ธนวิบูลยชัย (2535 หนา
77) กลาววา การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมขอมูลในลักษณะนี้จะพิจารณาวาคะแนนสอบที่ไดนั้นสามารถ
แยกแยะออกไดตามเกณฑที่กําหนดหรือไมกลาวคือถาจะใชคะแนนสอบในการพยากรณความสําเร็จของความลมเหลวใน
การศึกษาของบุคคล โดยทั่วไปในการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบภายในกลุมตางๆแลวนําคาเฉลี่ยมา
เปรีย บเทีย บกั นนั้ นจะใช t-test ในการสรุป การเปรี ยบเที ยบความแตกต างอย างมีนั ยสํ าคั ญข อมู ลที่ ได จากการ
เปรียบเทียบความแตกตางนี้สามารถนํามาใชในการหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพและเชิงทํานายไดเชนเดียวกับการหาคา
ความสัมพันธ โดยทําการวิเคราะหตัวประกอบอานไดลงตัวประกอบตามโครงสรางที่กําหนดไว (ชาลินี เอี่ยมศรี, 2536
หนา 92)
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่เนนการสงเสริมความสัมพันธในการทํางานให
เกิดขึ้นโดยใชพลังของกลุมทําใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูความสําเร็จในเปาหมาย การทํางานโดยสมาชิกในทีมมีความ
พอใจรวมกันในงานที่ปฏิบัติและมีความพึงพอใจตอเพื่อนรวมงาน และสอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันท (2544 หนา 62)
กลาววา การทํางานรวมกันมี ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น เปนการผสมผสานสมาชิกของกลุมซึ่งจะมีผลอยางมากตอ
การทํางานรวมกันตามเปาหมายของการสรางทีมงาน จึงเปนการสรางทีมที่มีการทํางานอยางมีชีวิตชีวาแทนที่จะเปน
เหมือนเครื่องจักรและการประสานการทํางาน ของสมาชิกทุกคนในทีมใหมุงสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535 หนา 142)
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร ซึ่งเนนความรูสึกของผูเขารวมกิจกกรมที่แสดงออกมา
ในรูปแบบตางๆ มีทั้งเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติที่เปนกลาง ขึ้นอยูกับประสบการณ สภาพสิ่งแวดลอม
และการตอบสนองของแตละบุคคล ผลดังกลาวสอดคลองกับ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2550 หนา 3) ที่กลาววาเปนพฤติกรรม
หรือความรูสึกทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งในทางสังคม รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่ง
เราหรือเกี่ยวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรูสึกที่แสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคลหรือสถานการณใดใดนั้น
อาจเปนไปในทางที่ดี ขัดแยง หรือเปนกลางก็ได ซึ่งเปนผลของการรับรูเกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของบุคคล (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2518 หนา 3)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆกอนที่จะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร
2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรมตอๆไป
จะตองเตรียมเพื่อสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนรูส ึกไมเบื่อ
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3. สามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูอื่นๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนทุกชวงชั้น พรอมทั้ง
ศึกษาความคงทนในการเรียนรู
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
3. ควรศึกษาความพึงพอใจเพิ่มเติมในการจัดคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องอสมการ โดยใชการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
Learning Together (LT) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
The event to learn about inequality by using teaching techniques.
Learning Together (LT) of grade 9.
ภริดา แกวโต 1 อุไรวรรณ ปานทโชติ2 และสายพิน ปรักมาส3
Parida Kaewto1 Uraiwan Pantachord2 and Saipin Prakmas3
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
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ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุม 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา
จํานวน 38 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร /
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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Abstract
This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the
inequality of the three students after learning by using Learning Together (LT) with a threshold of 70
percent. To compare student achievement in mathematics on the inequality of grade 9 before and after
the learning by using Learning Together (LT). And to the satisfaction of the mathematics of students in
the grade 9 inequality after learning by using Learning Together (LT). The sample used in this study were
grade 9 group 4 2nd semester 2560 academic Khanuwittaya school, 38 have come by way of a random
group (Cluster Random Sampling). The instruments used in the study. Lesson plans using Learning
Together (LT) and achievement in mathematics. A measure of satisfaction in learning mathematics. The
statistics used in data analysis were mean, standard deviation. And t test.
The results were as follows:
1. Grade 9 students have student achievement in mathematics on the inequality of teaching
and learning by using Learning Together (LT) higher than the 70 percent level of statistical significance
.05.
2. Grade 9 students with academic achievement in mathematics on the inequality of teaching
and learning by using Learning Together (LT) higher than the previous class. The statistical significance
level .05.
3. Grade 9 student were satisfied with the mathematics behind the teaching techniques used
by Learning Together (LT) were at a high level. When considered individually, the students participate in
the activities of teaching. Has the highest average, followed by the media helps students understand the
lesson easily and learn fast. And students practical learning activities willingly, respectively.
The Keywords: The teaching and learning by using Learning Together (LT)/Achievement in Mathematics /
Satisfaction in learning mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
โลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและมุงพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังนั้นจุดมุงหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดใน
อนาคต การวัดผลทางการศึกษาจึงตองมุงใหนักเรียนสามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได
(โครงการ PISAประเทศไทย, 2551) คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2551)
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน
ทํางานเปนกลุมเพื่อใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกันคิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคน
มีสวนรวมและทุกคนเขาใจที่มาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความชวยเหลือจากเพื่อนกอนที่จะถามครู และครูชมเชยหรือให
รางวั ล กลุ ม ตามผลงานของกลุ ม เป น หลั ก (พิ ส มั ย วี ร พร, 2550) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร หมายถึ ง
ความสามารถทางดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อมุงวัดพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย ที่พึ่งประสงคประกอบ
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ดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรนี้ สามารถนําไปเปน
เกณฑประเมินระดับความสามารถในการเรียนการสอน (ธะวัตร ทัดเทียม, 2550) และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญที่นักเรียนตองมีคือ ความชอบ
ความพอใจ ความสนใจ มีความกระตือรือรนที่จะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ระหวางเรียนดวยบทเรียน มีการรับรูการตอบสนอง
การเห็นคุณคาและประโยชนของบทเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
เรียนดวยบทเรียน (หนึ่งฤทัย ชูแกว, 2556)
จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือเนื้อหากลุมสาระคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
ตัวแปรตาม ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
Learning Together (LT)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 390 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง
0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92
3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 12 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
3. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test
One Group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test
One Group) พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70
Sig.
n
µ
S.D.
t
X
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
38
21
23.34
2.55
5.662
.000
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.55 และคา t = 5.662
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
Sig.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
n
S.D.
t
X
กอนเรียน
38
13.87
3.07
16.257
.000
หลังเรียน
38
23.34
2.55
p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมี t = 16.257
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบ
ผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)
รายการ
S.D.
แปลผล
X
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.68
0.47
มากที่สุด
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง
4.29
0.61
มาก
3. ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ
4.39
0.72
มาก
4. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร ทําใหผูเรียนไดสรางองคความรูดว ย
3.61
0.55
มาก
ตนเอง
5. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะการคิด
3.71
0.46
มาก
6. การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
3.84
0.72
มาก
7. การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
3.63
0.49
มาก
มากยิ่งขึ้น
8. กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
4.32
0.57
มาก
กับการเรียน
9. การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมทีไ่ มนาเบื่อหนาย
4.08
0.55
มาก
10. การเรียนคณิตศาสตรทําใหผเู รียนมีความเปนผูนาํ
4.08
0.49
มาก
11. สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไ ดเร็วขึ้น
4.63
0.54
มากที่สุด
12. เวลาเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการเรียน
4.13
0.48
มาก
รวม
4.01
0.36
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.01 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.68 และ S.D. = 0.47)
รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็วขึ้น ( X = 4.63 และ S.D. = 0.54) และผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ( X = 4.39 และ S.D. = 0.72) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา สังคม เจตคติ และ
การรูจักตนเองมากขึ้น โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเขมิกา สาสุนันท
(2550) ที่ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนามชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT พบวาจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ย คิด
เปนรอยละ 76.02 ของคะแนนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนวิธีที่เหมาะกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนที่มีลําดับขั้นตอน
แนนอน ผูเรียนทํางานรวมกันภายในกลุม โดยแบงหนาที่รับผิดชอบอยางเดนชัด เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานของกลุม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย ของวิชชุต า อว นศรีเมื อง (2554) ที่ไ ดศึ กษาการเปรีย บเทียบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิท ยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together
(LT) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมี
บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วัลภา เฮียงราช (2550) ที่ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการแปรผันชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ผลการศึกษาคนควาปรากฏวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การแปรผัน โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT มีความพึงพอใจ
โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและอุปกรณการเรียน และ
ดานวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทาๆ
กัน ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนเกงหรือออนใน
กลุมไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นควร
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพื่อน เพื่อตองการให
คะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไมอธิบายใหเพื่อนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ไปใชกับเนื้อหาใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับนวัตกรรมอื่น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถคนพบแนวทางการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดวย
ตนเองจากประสบการณการเรียนที่ผานมา โดยใชวิธีการแบบเปด ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปดซึ่งการวิจัย
แบงเปน 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด ขั้นตอนที่ 2
จัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย” จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 5 คนโดยใชการสุมแบบเจาะจง ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปดอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: วิธีการแบบเปด/ กิจกรรมการเรียนรู/ ระบบจํานวนเต็ม
Abstract
This study emphasized to develop qualities of students to discover their own problemsolving method based on their own past experiences by using open approach. The purposes of this
study were 1) to compare the student’s mathematical achievement 2) to study for the satisfaction
of Mattayomsuksa 1 (grade 7) students towards the learning activities of Integer by using open
approach. The study was divided into 3 steps: Step 1: Created lesson plan of Integer by using open
approach. Step 2: Experimented the lesson plan with 5 students by purposive sampling, who studied
in the first semester of the academic year 2017 at Chumchon Wat Ban Wa (Pracha Prasat Wit) school
Nakhon Sawan province. Step 3: Studied the satisfaction of students towards the learning activities.
The results of the study were; 1) the student’s mathematical achievement with post-test was higher
than pretest 2) the satisfaction of students towards the learning activities was in the highest level.
The Keywords : open approach / learning activities/ Integer
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ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยี
ตางๆ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนวิชาที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรสอนใหรูจัก
ใชเหตุผลอยางถูกตอง คิดอยางมีระบบระเบียบตามลักษณะโครงสรางของวิชาคณิตศาสตร คิดอยางละเอียดลออ เปน
ลําดับขั้นตอน ซึ่งมีคุณสมบัติเหลานี้สามารถสรางและสะสมพรอมกับสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (จรูญศรี
แจบไธสง, 2546, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับ วิมลรัตน ศรีสุข ที่กลาววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณ ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (2553, หนา 74-75)
ระบบจํานวนเต็มเปนเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่มีความสําคัญเรื่องหนึ่ง ที่จะเปนพื้นฐานในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งพบวานักเรียนยังมีผลการทดสอบในเรื่องระบบจํานวนเต็มต่ํากวาคะแนนมาตรฐานที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.59 ในปการศึกษา 2558 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 29.65 และในปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.31 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
,ออนไลน) ซึ่งเนื้อหาเรื่องระบบจํานวนเต็มเปนเนื้อหาที่จัดอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเปนเนื้อหาที่ใชในการทดสอบ
ดังกลาวโดยจัดอยูในสาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ กลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในมาตรฐานการเรียนรู ค 1.2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา 74)
จากปญหาดังกลาวการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรควรที่จะยึดผูเรียนเปนสําคัญกลาวคือ ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาจากสื่อและเทคโนโลยีตางๆโดยอิสระ ซึ่งผูสอนมีสวนชวยในการ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ผูสอนจึงทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และ ชี้แนะในขอบกพรองของผูเรียน (กรมวิชาการ, 2545, หนา188189) ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาวสอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด (Nohda. 1986, p. 125) ซึ่ง
เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ใชกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางวิชาคณิตศาสตรและนักเรียน โดยจะเปดใหนักเรียนไดใช
วิ ธี ก ารในการแก ป ญ หาที่ ห ลากหลาย ดั ง นั้ น ครู ผู ส อนจํ า เป น ต อ งสร า งกิ จ กรรมที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ธี คิ ด ทาง
คณิตศาสตรและพฤติกรรมการแกปญหาของนักเรียนใหไดถูกเปดออกมาอยางชัดเจน โดยปญหาปลายเปดจะชวยให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีความกระตือรือรนในการเรียนและไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ นักเรียนได
มีโอกาสไดใชความรูทางคณิตศาสตรและทักษะไดอยางกวางขวางอีกทั้งยังไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับแนวทาง
การแกปญหาของผูอื่นอยางมีเหตุผลและไดคนพบวิธีการแกปญหาใหมๆ ดวยตนเองโดยปญหาปลายเปดจะเขามาเปนสิ่ง
กระตุนความคิดของนักเรียน (Sawada, 1997, pp. 23-24)
จากเหตุผลดังกลาวผูวจิ ัยจึงสนใจนําวิธีการแบบเปดมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รื่องระบบจํานวนเต็ม
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย โดยสามารถใชเปน
แนวทางในการสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนรวมถึงความพึงพอใจของผูเรียนอีกดวย
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการ
แบบเปด
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชวิธีการแบบเปดอยูในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย” จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง(Purposive
Sampling)
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด
ตัวแปรตามไดแก 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน
2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหาเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ค21101 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
การบวกจํานวนเต็ม
3 ชั่วโมง
การลบจํานวนเต็ม
3 ชั่วโมง
การคูณจํานวนเต็ม
3 ชั่วโมง
การหารจํานวนเต็ม
3 ชั่วโมง
ลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร
2 ชั่วโมง
รวม
14 ชั่วโมง
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
สอนแบบเปดจํานวน 14 ชั่วโมง และมีการทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนจํานวน 2 ชั่วโมง รวมใชเวลาทั้งสิ้น 16
ชั่วโมง
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช า
คณิตศาสตรเรื่องระบบจํานวนเต็ม
โดยใชวิธีการแบบเปด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ความพึงพอใจของนักเรียน

740
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) คือ การวิจัยที่มุงศึกษาความเปนเหตุเปนผล
จึงมีการใชตัวแปรอิสระที่จัดกระทําได (สุวิมล ติรกานันท, 2553, หนา 15) ซึ่งตัวแปรอิสระเปนวิธีการแบบเปดที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการ
ดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดและแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.1 สร า งแผนการจั ด การเรีย นรู โดยใชวิ ธี ก ารแบบเป ด เรื่อ งระบบจํ านวนเต็ ม สํ า หรับ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 กลุมสาระการเรีย นรูคณิต ศาสตร
ขอบขายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร คําอธิบายรายวิชา คูมือครูและแบบเรียนที่เกี่ยวของ
1.1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการแบบเปดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน (ไมตรี อินทร
ประสิทธิ์, 2547) ดังนี้
- ขั้นนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด
- ขั้นนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการแกปญหา
- ขั้นอภิปรายทั้งชั้นเรียน
- ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน
ซึ่ง ผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู จํ า นวน 5 แผน โดยมี ส ถานการณ ป ลายเป ด และการ
คาดการณแนวคิดของนักเรียนแสดงรายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงสถานการณปลายเปดและการคาดการณแนวคิดของนักเรียน
แผนการจัดการ
เรื่อง
สถานการณปลายเปด
การคาดการณ
เรียนรู
แนวคิดของนักเรียน
แผนที่ 1 การบวก การบวกจํ า นวนเต็ ม บวก หากกําหนดจํานวน 1 – 15 ให และ -เบี้ยจํานวนเต็ม
จํานวนเต็ม
ดวยจํานวนเต็มบวก
ตองการผลบวกที่มีผลลัพธเทากับ 12 จะ -เสนจํานวน
มีวิธีในการคิดกี่วิธี อะไรบาง ซึ่งมีเงื่อนไข
วา ใน 1 วิธีหามใชจํานวนซ้ํากัน
การบวกจํ า นวนเต็ ม บวก ถานําจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมารวม -เบี้ยจํานวนเต็ม
ดวยจํานวนเต็มลบ
กับจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่ง ผลลัพธที่ได -เสนจํานวน
จะเปนอยางไร
การบวกจํานวนเต็มลบดวย ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งมารวมกับ -คาสัมบูรณ
จํานวนเต็มลบ
จํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่ง ผลลัพธที่ไดจะ -เบีย้ จํานวนเต็ม
-เสนจํานวน
เปนอยางไร
แผนที่ 2 การลบ การลบจํานวนเต็มบวกดวย ตองการทราบวา 5–7 ผลลัพธที่ไดจะเปน -เบี้ยจํานวนเต็ม
-เสนจํานวน
จํานวนเต็ม
จํานวนเต็มบวก
อยางไร
การลบจํานวนเต็มบวกดวย ถ า มี จํ า นวนเต็ ม บวกจํ า นวนหนึ่ ง และ -จํานวนตรงขาม
จํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งหากนําจํานวน -เบีย้ จํานวนเต็ม
จํานวนเต็มลบ
ทั้งสองจํานวนมาลบกั น ผลลัพธ ที่ไ ดจ ะ
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แผนการจัดการ
เรียนรู

เรื่อง

สถานการณปลายเปด

การคาดการณ
แนวคิดของนักเรียน

เปนอยางไร
การลบจํานวนเต็มลบดวย ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งลบออก -จํานวนตรงขาม
จํานวนเต็มลบ
ด ว ยกั บ จํ า น วนเต็ ม ลบ จํ า นวนหนึ่ ง -เบีย้ จํานวนเต็ม
ผลลัพธที่ไดจะเปนอยางไร

แผนที่ 3 การคูณ การคู ณ จํ า นวนเต็ ม บวก จํานวนตั้งแต 1-20 วาจํานวนสองจํานวน -การเขี ย นการคู ณ ใน
จํานวนเต็ม
ดวยจํานวนเต็มบวก
ใดบางที่มีผลคูณเทากับ 36
รูปการบวก
การคู ณ จํ า นวนเต็ ม บวก จํ า นวนสองจํ า นวนใดบ า งที่ มี ผ ลคู ณ -การเขี ย นการคู ณ ใน
รูปการบวก
ดวยจํานวนเต็มลบ
เทากับ
-8
-เบี้ยจํานวนเต็ม
การคูณจํานวนเต็มลบดวย จํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบมีผลลัพธ -จํานวนตรงขาม
จํานวนเต็มลบ
เปนอยางไร
-การพิจารณาแบบรูป
แผนที่ 4 การหาร การหารจํ า นวนเต็ ม บวก จํ า นวนตั้ ง แต 1-20 จํ า นวนสองจํ า นวน -ตั ว หารจะมี ค า เป น
จํานวนเต็ม
ดวยจํานวนเต็มบวก
ใดบางที่มีผลหารเทากับ 2
ครึง่ หนึ่งของตัวตั้ง
-ตัวตั้งจะมีคาเปนสอง
เทาของตัวหาร
-การคูณ
การหารจํ า นวนเต็ ม บวก จงหาจํานวนสองจํานวนเมื่อนํามาหารกัน -การคูณ
ดวยจํานวนเต็มลบ
แลวมีผลลัพธเทากับ -3
-เบี้ยจํานวนเต็ม
การหารจํานวนเต็มลบดวย จํ า นวนเต็ ม ลบหารด ว ยจํ า นวนเต็ ม ลบ
จํานวนเต็มลบ
ผลลัพธเปนอยางไร
แผนที่ 5 ลําดับการ ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร [ {(1+(-2) -5) × 10} ÷ {1-(-1)} ] =
ดําเนินการ
คณิตศาสตร(1)
คณิตศาสตร
ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 8+9-3×4÷2×8-5-7 =
คณิตศาสตร(2)

-การคูณ
-ดํ า เนิ น การในวงเล็ บ
ในสุด กอ นและวงเล็ บ
ถัดมาตามลําดับ
-ดํ า เนิ น การจาก การ
คู ณ หรื อ การหารก อ น
จ า ก ซ า ย ไ ป ข ว า
ต า ม ลํ า ดั บ แ ล ว
จากนั้ น จึ ง ดํา เนิ น การ
บวกหรื อ ลบจากซ า ย
ไปขวาตามลําดับ
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1.1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองของแผนแลวนําไปปรับปรุงแกไข
1.1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แกไขเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบประเมินความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
คน ประกอบดวย อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 คน อาจารย
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 คน และ ครูชํานาญ
การพิเศษดานคณิตศาสตรที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จํานวน 1 คน
1.1.5 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
1.2 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและสาระและมาตรฐานการเรียนรู เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อสรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.2.3 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มแบบปรนัยจํานวน 50 ขอ
1.2.4 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไข
1.2.5 นํ า แบบวั ด ความสามารถในการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น
ความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่ อตรวจสอบความสอดคลองตามจุดประสงค การเรีย นรู โดยผลการประเมิน ความสอดคลองของ
แบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม พบวาแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
1.2.6 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.2.7 นํา แบบทดสอบเรื่ อ งระบบจํา นวนเต็ ม ไปทดลองใช กั บกลุ ม ที่ไ ม ใ ช กลุ ม ตั วอย า ง ซึ่ ง เป น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน แลวนํา
ผลการทดลองมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้
- หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชสูตร
KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) ซึ่งจะเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.8
และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
- ไดขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
จํานวน 20 ขอ ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู พบวา ขอสอบมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 – 0.87 ซึ่งเปนความยาก
งายที่เหมาะสม และขอสอบมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 0.67 แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach) โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบจํานวนเต็มมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.64
1.2.8 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย” จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 หองจํานวน 5 คนโดยใชการสุมแบบเจาะจง
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ชี้แจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปดเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติ
2. นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจํานวน 20 ขอไปทําการทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนกอนเรียน ( pre-test )
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3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปดจํานวน 14 ชั่วโมง
4. ทําการทดสอบหลังเรียน ( post-test )โดยนําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มซึ่งเปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับชุดแรกแลวบันทึกผลคะแนนหลังเรียน
5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องระบบ
จํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจแบงออกเปน 3 ดานคือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มาคิดคะแนน โดยกําหนดเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท ทําการวิเคราะหหาคาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชเกณฑในการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน (ไมตรี อินทรประสิทธ, 2547) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอสถานการณปญ
 หาปลายเปด
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณปญ
 หาเรื่อง การบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวน
เต็ม การหารจํานวนเต็มและลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผ ูวิจัยไดสังเกตเห็นวาสถานการณปญ
 หาดังกลาวมีความหลากหลายในการคิดหาคําตอบ สามารถ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการคิดหาวิธีการในการหาคําตอบไดเปนอยางดี
ขั้นที่ 2 ขั้นนักเรียนเรียนรูด วยตนเองจากการแกปญหา
ใหนักเรียนแตละคนแกปญ
 หาโดยใชสื่อการเรียนรูคือ เบี้ยจํานวนเต็มและเสนจํานวน เกิดการหาคําตอบดวย
ตนเองหาขอสรุป เหตุผลและวิธีการในการหาคําตอบตามเวลาที่กําหนด
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายทั้งชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนแตละคนไดคําตอบพรอมกับเหตุผลแนวคิดของสถานการณปญ
 หาจึงนําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อน จากนั้นนําเสนอหนาชั้นเรียน นอกจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวยังสามารถฝกการพูดและ
ความกลาแสดงออกของนักเรียนเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอทาง
คณิตศาสตรอีกดวย
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดจากการแกสถานการณปญ
 หาของนักเรียนแตละคนวามีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไรและนําไปสูการสรุปเปนแนวคิดรวมชั้นเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยวิธีการแบบเปด แสดงไดดังภาพที่ 1 – 4
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ภาพที่ 1 ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด ภาพที่ 2 ขั้นที่ 2 ขั้นนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการ
แกปญหา

ภาพที่ 3 ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายทั้งชั้นเรียน

ภาพที่ 4 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของ
นักเรียน

2. ผลความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปดดานมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
สาระสําคัญ สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูและสื่อ
การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 3 คนไดผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ
เปดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แผนการจัดการเรียนรู
ระดับความเหมาะสม
S .D.
X
แผนที่ 1 การบวกจํานวนเต็ม
4.56
0.46
เหมาะสมมากที่สุด
แผนที่ 2 การลบจํานวนเต็ม
4.56
0.37
เหมาะสมมากที่สุด
แผนที่ 3 การคูณจํานวนเต็ม
4.53
0.46
เหมาะสมมากที่สุด
แผนที่ 4 การหารจํานวนเต็ม
4.53
0.46
เหมาะสมมากที่สุด
แผนที่ 5 ลําดับการดําเนินการ
4.24
0.38
เหมาะสมมาก
ทางคณิตศาสตร
เฉลี่ยรวม
4.48
0.43
เหมาะสมมาก
จากตาราง 2 จะพบวาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวน
เต็มและการหารจํานวนเต็มมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และแผนการจัดการเรียนรูเรื่องลําดับการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทําใหมีคาเฉลี่ยในดานตางๆเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.43 ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก
1

1

1
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดังนี้ แสดงรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 คะแนนนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คนที่

กอนเรียน

1
2
3
4
5
เฉลี่ย

หลังเรียน

4
3
4
6
4
4.2

11
9
13
15
12
12

แผนภู มแ
ิ สดงคะแนนนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน
15
10
5
0

15

13

11

12

12

9

4

3

4

1

2

3
ก่อนเรี ยน

6

4

4

4.2

5

เฉลีย่

หลังเรี ยน

ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.20
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 21 และการทดสอบหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 12 จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน คิดเปนรอยละ 60 สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
3. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยวิธีการ
แบบเปดในดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู แสดงรายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
ระบบจํานวนเต็มโดยวิธีการแบบเปด
ระดับความ
รายการ
คาเฉลี่ย
S.D.
พึงพอใจ
1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1.1 นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
มาก
4.20
0.45
เพื่อนรวมชั้น
1.2 นั ก เรี ย นรู สึ ก สนุ ก และมี ค วามสุ ข เมื่ อ ได ทํ า กิ จ กรรม
มากที่สุด
4.40
0.55
รวมกับเพื่อนรวมชั้น
1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนของครู
4.40
0.55
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.33
0.52
มากที่สุด
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 นั ก เรี ย นมี โ อกาสได คิ ด แก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร ด ว ย
มากที่สุด
4.60
0.55
ตนเอง
2.2 นั ก เรี ย นมี โอกาสได นํ า เสนอแนวคิ ด ของตนเองในการ
มากที่สุด
4.60
0.55
แกปญหาทางคณิตศาสตร
2.3 นักเรียนมีโอกาสไดรับฟงความคิดเห็นและแนวคิดในการ
มาก
4.20
0.45
แกปญหาทางคณิตศาสตรของเพื่อนรวมชั้น
2.4 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับระยะเวลา
4.40
0.55
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.45
0.53
มากที่สุด
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3.1 นักเรียนรูสึกวาตนเองกลาคิดและกลานําเสนอแนวคิด
มาก
4.20
0.45
มากขึ้น
3.2 นั ก เรี ย นรู สึ ก ว า ตนเองยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และ
มากที่สุด
4.60
0.55
แนวความคิดของเพื่อนมากขึ้น
3.3 นั กเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงแนวความคิด ของตนเองและ
มากที่สุด
4.60
0.55
เพื่อนและสรุปเปนความคิดรวบยอดได
เฉลี่ย
4.47
0.52
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.42
0.52
มากที่สุด
จากตาราง 4 จะพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดย
วิธีการแบบเปดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาดานอื่น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ดานบรรยากาศในการเรียนรูมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดเทากับ 4.33 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
โดยนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง ไดนําเสนอแนวคิดและเชื่อมโยงแนวคิดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ความคิดรวบยอด
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของวนัญชนา เชิงดี (2555) เรื่องการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งพบวาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนวิธีการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทํา
กิจกรรมการแกปญหาปลายเปดที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยกิจกรรมที่ใชเนนใหผูเรียนแกปญหาดวยวิธีและ
คําตอบที่หลากหลาย จะเห็นไดวาวิธีการแบบเปดเนนใหนักเรียนแตละคนมีอิสระในการพัฒนาความกาวหนาในการคิด
หาคําตอบดวยตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะดวยวิธีที่ตนเชื่อมั่นและ
นําไปสูการคิดหาคําตอบที่มีความซับซอนสูงขึ้นจึงทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรซึ่ง
จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดพบวาสถานการณปญหาเรื่อง การบวกจํานวนเต็ม การลบ
จํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม การหารจํานวนเต็มและลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร มีความหลากหลายในการ
คิดหาคําตอบ ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพื่อนําไปสูการหาคําตอบ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษานักเรียนรายบุคคล
จํานวน 5 คนโดยเปนหญิง 1 คน ชาย 4 คนเมื่อผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปดจากนั้น เปดโอกาสให
นักเรียนแตละคนใชสื่อการเรียนรูคือ เบี้ยจํานวนและเสนจํานวน ทําใหนักเรียนมีแนวทางการหาคําตอบที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น จากนั้นนักเรียนแตละคนไดคําตอบพรอมกับเหตุผลแนวคิดของสถานการณปญหาแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการหาคําตอบกับเพื่อนในชั้นเรียน พบวาแนวคิดของนักเรียนมีดังนี้
- การบวกจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวน คาสัมบูรณและนักเรียนมีแนวคิดใน
เรื่องคาของเงิน การออมเงิน การติดหนี้ เปนตน
- การลบจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวน จํานวนตรงขามและนักเรียนมีแนวคิดใน
เรื่องคาของเงินเกี่ยวกับการซื้อขายที่พบในชีวิตประจําวัน
- การคูณจํานวนเต็ม นักเรียนมีแนวคิดดังนี้ คือการเขียนการคูณในรูปการบวก การใชเบี้ยจํานวน
เต็ม การใชจํานวนตรงขามและการพิจารณาแบบรูปซึ่งนําไปสูการสรุปไดวาจํานวนเต็มชนิดเดียวกันคูณกันมีผลลัพธเปน
บวกและจํานวนเต็มที่ตางชนิดกันคูณกันมีผลลัพธเปนลบ
- การหารจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม การเขียนใหอยูในรูปการคูณและจากสถานการณ
ปลายเปดพบวาตัวหารจะมีคาเปนครึ่งหนึ่งของตัวตั้งและตัวตั้งจะมีคาเปนสองเทาของตัวหารซึ่งนําไปสูการสรุปไดวา
จํานวนเต็มชนิดเดียวกันหารกันมีผลลัพธเปนบวกและจํานวนเต็มที่ตางชนิดกันหารกันมีผลลัพธเปนลบ
- ลําดับการดําเนินการทางคณิตสาสตร นักเรียนมีแนวคิดวาถามีวงเล็บตองดําเนินการในวงเล็บในสุด
กอนและวงเล็บถัดมาตามลําดับ แตถาไมมีวงเล็บใหดําเนินการจากการคูณหรือการหารกอนโดยเริ่มจากซายไปขวา
ตามลําดับ แลวจากนั้นจึงดําเนินการบวกหรือลบจากซายไปตามลําดับ
การนําเสนอหนาชั้นเรียนนั้นทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการหาคําตอบแลวยังฝกความกลา
แสดงออกและทักษะในการสื่อสาร การสื่อความหมายและนําเสนอทางคณิตศาสตรอีกดวย นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรุป
แนวคิดจากการแกปญหาของนักเรียนแตละคนวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร นําไปสูการสรุปแนวความคิด
รวมชั้นเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดเปนวิธีการที่แปลก
ใหมสําหรับวิชาคณิตศาสตรในปจจุบันและเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง ไดนําเสนอแนวความคิด
ของตนเองและยังแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตนเองกับ เพื่อนในชั้นเรียน นําไปสูการหาขอสรุปรวมกัน โดยมีสื่ อ
ประกอบการจัดการเรียนรูคือ เบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวนและใบกิจกรรมที่มีสีสันสวยงามตกแตงดวยการตูนซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจในการใชหาคําตอบของนักเรียน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดเปนกิจกรรมที่ใชเวลานานพอสมควรจึงควรวางแผนการใชเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม
2. ครูสามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกตใชเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงวิธีการคิดหาคําตอบ
ดวยตนเอง ซึ่งครูควรใหเวลากับนักเรียนมากพอ และรับฟงแนวคิดของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสูแนวคิดวิธีการหา
คําตอบตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดกับเนื้อหาคณิตศาสตร
ที่หลากหลายและในระดับชั้นอื่นๆโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาเนื่องจากเปนวิธีที่สามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรได
2. การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดไปใชพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรอื่น ๆ เชน ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เปนตน
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
จรูญศรี แจบไธสง. (2546). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอร โดยใช รูปแบบการ
เรียนรูแบบ 4MAT รวมกับเทคนิควิธีการสอนแบบรวมมือ. กศ.ม. (การมัธยมศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไมตรี อินทรประสิทธิ์. (2547). “การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดในชั้นเรียนคณิตศาสตรของประเทศญี่ปุน”
ใน KKU วารสารคณิตศาสตรศึกษา. ปที่ 1 (1), หนา 18-20.
วนัญชนา เชิงดี. (2555). การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปดสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิมลรัตน ศรีสุข. (2553). “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบ การสรางมโนทัศนกับ
รูปแบบการแปลงเพื่อเสริมสรางความรูทางคณิตศาสตรและความสามารถทางการคิดอุปนัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษา” ใน วารสารวิชาการ. ปที่ 13 (2), หนา 74-75
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร. [Online]. Available: http://www.niets.or.th.
[2560,กรกฎาคม 30].
สุวิมล ติรกานันท. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา (Experimental Research). [Online].Available:
https://www.gotoknow.org [2560,กรกฎาคม 23].
Nohda, N. (1986). A study of "open-approach" method in school mathematics teaching
focusing on mathematical problem solving activities. Tsukuba journal of educational
study in mathematics, 5, 125.
Sawada.(1997). The open-ended approach : A new proposal for teaching mathematics. Reston:
National Council of Teachers of Mathematics.

749
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวคิด CCR
Development of Mathematics learning activities about Addition and subtraction of the value and
Multiplicands less than 100 By using CCR method (Grade 1)
วัชรีพร พวงทอง 1 เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และศิริลักษณ จันทอง3
Watchareeporn Puangtong1 Benjawan Chaiplad2 and Sirilak Jantong3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
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ครูโรงเรียนบานเขาพริกไทย จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณ เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่องการ
บวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานเขาพริกไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน
16 คน จาก 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชแนวคิด CCR เรือ่ ง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 จํานวน 10 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการคิด
คํานวณ แบบวัดเจตคติทมี่ ีตอวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา
1 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลีย่ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทํา
ใหฉันเรียนอยางสนุกสนานตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR /ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน/ ทักษะการคิดคํานวณ/
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
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Abstract
The odjectives of this research are ;To compare the academic achievement results.To compare
the calculation skills.To analyze the attitude of first Grade students regarding mathematical learning
about subtraction and addition of the value and multiplicand less than 100 by using CCR.Total number
of students in first Grade second semester of academic year 2017 of Baan Khoa Prikthai school,
Kamphaeng Phet Primary Educational Service area office 2 are 16 students from 1 classroom.Tools used
in the research are ;Planning of learning management by using CCR method about addition and
subtraction of the value and multiplicands less than 100 (total of 10 plans).Achievement measures of
mathematics learning. Measure of calculation skills.Measure of student’s attitude over learning of
mathematics.
Result of the research :
1. Academic results of first Grade students about addition and subtraction of the value and
multiplicands less than 100 by using CCR method are above average (70%) of statistical significance level
.05.
2. Academic results of first Grade students about addition and subtraction of the value and
multiplicands less than 100 by using CCR method are different considering from after learning average
are higher than before learning average . The statistical significance level .05.
3. Calculation skills of first Grade students about addition and subtraction of the value and
multiplicands less than 100 by using CCR method found that the students gain higher skills after
complete learning. . The statistical significance level .05.
4. First Grade students of Ban Khao Prikthai school posses a great attitude towards learning of
mathematics after completing the learning prosess.
Keywords : CCR method / Mathematic Learning Achievement / Academic results of first Grade students
attitude towards learning of mathematics.
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2545) การเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีความมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามนุษยทําใหมนุษยมคี วามคิด สรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา และแกสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําให
สามารถคาดการณวางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพใหดี
ขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน, 2551)
คณิตศาสตร มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปน
ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนั้นคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ) นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง
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ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มี
ความสุข คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใหเหตุผล กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการนําเสนอ ตลอดจน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย (พิศมัย ศรีอําไพ, ม.ป.ป. )
สภาพปจจุบันปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อาจสืบ
เนื่องมาจากปญหาที่สําคัญคือ ครูผูสอน ขาดเทคนิควิธีสอนที่ทําใหเกิดความงายตอการเรียนรูไมทราบจุดออนของลักษณะ
เนื้อหาวิชาที่สอนเปนวิชาที่สอนยากและไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหเหมาะสม นักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เชน
แบบฝกหัดยาก แบบฝกหัดไมเหมาะสม ตรวจการบานไมทันทําใหนักเรียนไมทราบสิ่งที่ตนยังไมเขาใจ ครูอธิบายภาษาคอน
ขางเขาใจยาก สื่อการเรียนการสอนมีนอย บางทานไมคอยเห็นความสําคัญของการใชสื่อ จากปญหาดังกลาวนี้ ผูศึกษา
คนควาไดศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อตองการใหนักเรียนไดเรียนวิชาคณิตศาสตรไดมีความสุขมีคณ
ุ คาและ
เห็นความสําคัญ คนพบขอสรุปไดดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอด
คล อ งกั บ หลั ก สู ต รและตั ว ผู  เ รี ย น ใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ เ ร า ความสนใจและฝ ก ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความคิ ด รวบยอดใช
กระบวนการคมีเหตุผล นอกจากนี้นกั เรียนสามารถที่จะเรียนไดดวยตนเองได อยางสะดวกตามความสามารถของแตละบุคคล
และจากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการสอนในเนื้อหากลุมสาระการสอนคณิตศาสตรมากที่สุด คือ แนวคิด CCR
วิธีการสอนแบบ Contemplative Education เปนกระบวนการในการเรียนรูของบุคคลที่เนนการเรียนรูจาก
ภายใน คิดและใครครวญจนเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนรู เกิดความ เขาใจในความเปน
ธรรมชาติของสิ่งตางๆที่เกี่ยวของ เกิดปญญา ทําใหจิตใจไดรับการพัฒนาอยางแทจริง จิตตปญญาศึกษา นับเปนอีกแนวคิด
หนึ่งที่นาสนใจในการนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (สลักจิต ตรีรณโอภาส, 2556)
วิธีการสอนแบบ Coaching เปนการสอนงานลูกนองของตนเอง ผูสอนงาน (Coach) ซึ่งผูบริหารทุกระดับสามารถ
เปนผูสอนงานได ผูถูกสอนงาน (Coachee) สวนใหญจะเปนลูกนองที่อยูในทีมหรือกลุมงานเดียวกัน การสอนงานจะเนนไปที่
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกนอง Coaching เปนการ
สื่อสารอยางหนึ่งที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางหัวหนาและลูกนองเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way
Communication) ทําใหหัวหนาและลูกนองไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดี ระหวางหัวหนาและลูกนอง อยางไรก็ตามการที่จะ Coaching ไดดีนั้น ตองมีความพรอมทั้งผูสอนและผูถูกสอน (เกศรา
รักชาติ, 2549)
วิธีการสอนแบบ Research-based Learning ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBLประกอบดวย หลักการที่ 1
แนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรูโดยการฟง ตอบใหถูกเปนการถาม หาคําตอบเอง หลักการที่ 2 เปาหมาย เปลี่ยน
เปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา ทํา ใช เปนการคิดคนแสวงหา หลักการที่ 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรูโดย
การบรรยาย เปนการใหคําปรึกษา และหลักการที่ 4 บทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง เปนการ
จัดการผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เปนวิธีการจัดการ
เรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน และนาจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรไดดี โดย
เลือกนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพราะเปนกลุมที่ตองฝกใหเกิดความคิดรวบยอด คิดเปน แกปญหาเปนและ คณิต
ศาสตรถือวาเปนกลุมสาระหนึ่งที่จะตองใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะ โดยเฉพาะทักษะการบวกและการลบซึ่งเปน ทักษะที่
จําเปนมากสําหรับนักเรียนชั้นตน ๆ ถือเปนทักษะพื้นฐานที่จะ นําไปสูการคูณและการหารถานั ก เรี ย นมี พื้ น ฐานในการบวก
และการลบไมดีพอ เมื่อไปเรียนการคูณ และการหารก็จะทําใหเกิดปญหากับนักเรียนเปนอยางมากซึ่งจะสงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดวย ดังนั้นผูศึกษาคนควาไดเลือกเนื้อหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR เพื่อเปนแนวทางในการนํา
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รูปแบบการสอนไปใชใหเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูสูงสุดและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรือ่ ง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR
ตัวแปรตาม ไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-. ทักษะการคิดคํานวณ
-. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ทักษะการคิดคํานวณ
-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบาน เขา
พริกไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 16 คน จาก 1 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR อธิบายลักษณะ การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวคิด CCR จํานวน 10 แผน โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม
2. ขั้นแสวงหาความรู : ถามคือตอบ
3. ขั้นเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ
4. ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ขั้นสรุปบทเรียน/สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 ขอ 3 ตัวเลือก ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคาระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหดังนี้ คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ คูเดอรขริชารดสัน
(Kuder – Richarson :KR-20)มีคาเทากับ 0.73 คาความยาก งาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.89 คาอํานาจจําแนก
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.38 –0.88
3.
แบบวัดทัก ษะการคิดคํ านวณเรื่องการบวกและการลบจํา นวนที่ มีผลลั พธแ ละตัว ตั้งไมเกิน 100 ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้ หาความเที่ยง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดย
วิธีการของครอนบารค(Cronbach’s alpha) พบวา มีคาเทากับ 0.81
4. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 ขอ ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพโดยใชวิธีการหาคา IOC ซึ่งครูพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ ใหคะแนนตามเกณฑ พบวามีคาระหวาง
0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบารค(Cronbach’s alpha)พบวา มีคาเทากับ 0.76
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดทักษะการคิดคํานวณกอนเรียนเพื่อ
วัดความรูพื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมเรียนรูตามแนวคิด CCR
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผนโดยใชแนวคิด CCR
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการคิดคํานวณ
หลังเรียน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) .ใชการทดสอบคาที (t – test One
Group)
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t – test
Dependent)
3. การเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCRกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t – test
Dependent)
4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรบั การจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR วิเคราะหคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
เห็นดวยมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย
3.50 – 4.49
เห็นดวยมากมาก
คาเฉลี่ย
2.50 – 3.49
เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50 – 2.49
เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.49
เห็นดวยนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน
ที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
k
t
Sig
σ
μ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 16
22.15 0.54
30
20.45* .000
*p< .05
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 22.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และคา t = 5.662
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
t
Sig.
σ
μ
กอนเรียน
16
11.75 0.63
-3.91*
.000
หลังเรียน
16
22.15 0.54
*p< .05
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จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิดCCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = -3.91
3. การเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน
ที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน
µ
ทักษะการคิดคํานวณ
N
t
Sig.
σ.
กอนเรียน
16
10.44 0.62
10.22*
.000
หลังเรียน
16
16.30 0.50
*p< .05
จากตาราง 3 พบวา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 10.22
4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแนวคิด CCR
µ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ความหมาย
σ
1.ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน
4.34
0.67
มาก
2.ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจสิ่งที่เรียน
4.21
0.75
มาก
3.การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4.38
0.68
มาก
4.การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากขึ้น
4.19
0.90
มาก
5.อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน
4.26
0.85
มาก
6.การสอนของครูทําใหฉันรูส ึกถึงประโยชนของคณิตศาสตร
2.45
1.10
นอย
7.ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ
2.53
1.06
ปานกลาง
8.การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง
3.15
0.96
ปานกลาง
9.การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชใน
ปานกลาง
3.30
0.95
ชีวิตประจําวันได
10.ครูมีความพรอมที่ดีในการสอน
3.94
0.64
มาก
รวม
3.84
0.73
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( µ = 3.84 และ σ = 0.73) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโี อกาสแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลีย่ สูงสุด ( µ = 4.38 และ σ = 0.68) รองลงมา

756
คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน( µ = 4.34 และ σ = 0.67) และอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยาง
สนุกสนาน ( µ = 4.26 และ σ = 0.67) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มผี ลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิดม CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโี อกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือ
โคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปน
กระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียน
ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไวนอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปน
การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ธัญพร ชื่นกลิ่น 2553) ทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาการ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคพัฒนารูปแบบการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระราชชนก ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการโคชมีสมรรถนะการโคชแตกตางกัน
สูงกวาเกณฑ(รอยละ 65)อยางมีนัยสําระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือ
ใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไวนอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดนและจุดดอย
ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กัลยาณี ชูศรีวัน ( 2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะการ แสวงหาความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผลวิจัยพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 79.00 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ CCR เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ บู ร ณาการจิ ต ตป ญ ญา
(Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน
(Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวย
ตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไวนอกจากนี้ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ(จุฑา ธรรมชาติ, 2555) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในรายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานที่ผูวิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ ฝกใหผูเรียนตั้งปญหา
และหาแนวทางแกไขอยางเปน ระบบ บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู แบบหลากหลายวิธี สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
พื้นฐานที่ จําเปนตอการเรียน ฝกทักษะวิจัยใหแกผูเรียนทีละนอยตามลําดับขั้นตอน นําผลวิจัยมาสอนควบคูกับการเรียนรู
กระบวนการวิจัยอยางสมดุล และกระตุนผูเรียนดวยการประเมินอยางตอเนื่อง ผลการทดลองจัดการ เรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐาน พบวา นักศึกษากลุม ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูพื้นฐานทางการวิจัยทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาทางการ
วิจัย และคุณลักษณะของนักวิจัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัย
หรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลง
มือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดน
และจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับ
เจตคติตอหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช
1. แผนการจัดการเรียนรู ทําใหนกั เรียนพอใจตอการจัดการเรียนรู เพราะนักเรียนไดมสี วนรวมในการจัดกิจกรรม มี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนซักถามขอคิดเห็น ทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกันเขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความกลา
แสดงออก มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะชวยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้นและชวยฝกใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะทาง
สังคมมากขึ้น ดังนั้นผูบ ริหาร ครูผสู อนควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
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2. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการ
ลบจํานวนที่มผี ลลัพธไมเกิน 100 ไปใช ครูผูสอนควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโดยละเอียด เพื่อเกิด
ประโยชนอยางแทจริง
3. ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ผูบริหาร ครูผสู อน ฝาย
วิชาการ หรือศูนยเครือขายโรงเรียนควรนําการสอนแบบ CCR ไปเผยแพร เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแนวคิด CCR ในวิชาคณิตศาสตร
กับเทคนิควิธีการสอนอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ควรมีการพัฒนาการสอนโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ในระดับชั้นตางๆ และ
เนื้อหาวิชาอื่นๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เปนตน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
A Study of learning achievement Mathematics Problem Solving Ability
and Group Working Behavior trought using CCR Based Learning
Equation and Solving equation for Prathomsuksa 6 students
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแก
สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
CCR เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรือ่ ง สมการและการแกสมการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
ประชากรในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎร
สามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 3) แบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตรจํานวน 8 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คารอยละ และการ
ทดสอบคาที (Dependent samples t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร / พฤติกรรมการทํางานกลุม / การ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
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Abstract
The purposes 0f this research were 1) to compare learning achievement of mathematics
on the topic “Equation and Solving equation” for Prathomsuksa 6 students before and after learning
trought using CCR - based learning 2) to study mathematics problem solving abilities for
Prathomsuksa 6 students trought using CCR - based learning on the topic “Equation and Solving
equation” 3) to study the students’ group working behaviors for Prathomsuksa 6 students before and
after learning trought using CCR - based learning
The research population was primary 6 students, 2nd semester, academic year 2560.
Nareerat Samakkee Under the Office of Kamphaengphet Educational Service Area 1 of 17 students
The research tools consisted of 1) 9 lesson plan 2) Achivement Test of mathematics
learning Objective type-with four choices, 30 items. 3) Proficiency Test of mathematics solvingsubjective 8 items. That data analysis was carried out though mean, standard deviation, percentage
and dependent samples t-test.
The research found that ;
1. Prathomsuksa 6 students learned by the CCR concept of equation and equation
solving. Mathematical Achievement After the study, the statistical significance at .05 level.
2. Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving.
Have the ability to solve math problems. After the study, the statistical significance at .05 level.
3. Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving.
Working Group Behavior After the study, the statistical significance at .05 level.
The keyword: Learning achievement Mathematics Mathematics Problem Solving Ability /
Group Working Behavior / CCR Based Learning
ความเปนมาและความสําคัญ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดาน รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจัดทําขึ้น
เพื่อใหหนวยงาน ระดับทองถิ่นและสถานศึกษา ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ใหมีคณ
ุ ภาพดานความรูและ ทักษะ ที่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญ
 หาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยการคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจ แกปญ
 หาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่นาสนใจ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบันเพราะเปนการสอนที่ยึดผูเ รียนเปนสําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR
ประกอบไปดวย
C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จิตตปญญาศึกษา
C = Coaching ระบบพี่เลี้ยง/การสอนแนะ
R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ หนึ่งในวิธีการเรียนรูที่นําผูเ รียนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพิเศษ คือ มุงไปที่การพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการ
ปฏิบัติและฝกฝนจริง จิตตปญญาจึงเปนการศึกษาเพื่อทางรอด
เปาหมายที่แทของการศึกษา คือ การเปลีย่ นผูเ รียนจากผูไ มรู สูผรู ู และเห็นไดจากการมีวิธีคดิ จิตสํานึก ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อตอนที่ยังไมรูและเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดขึ้น เพื่อผาทางตันใหกับปญหาในการจัดการเรียน
การสอนที่เปนอยูในปจจุบัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552)
การสอนแนะ (coaching) เปนกระบวนการที่เปนกลยุทธในการเพิ่มพูนความรู ทักษะและพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติการทํางานของบุคคล โดยมีโคชทําหนาที่เปนผูคอยให
คําชี้แนะ ใหความรูเพิ่มเติม ใหความชวยเหลือ ใหขอมูลยอนกลับ และสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาเพิม่ ขึ้น โดยคํานึงถึง
ความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของบุคคล นําไปสูการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหดีขนึ้
(ธิติมา แปงสุข, 2557)
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) หมายถึง สภาพการณ
ของการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจยั เปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดย
อาจใช การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระ
ในการเรียนรูใชกระบวนการวิจยั ในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผเู รียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการ
วิจัยตางๆ ใหแกผเู รียน (ทิศนา แขมมณี, 2552)
จากการศึกษาสภาพปญหาและเหตุผลที่กลาวขางตนจึงทําใหผูวิจยั สนใจที่จะศึกษาคนควา การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการ
เรียนรูต ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูเรียนไดตามจุดประสงคของการสอน ทําใหผูเรียนมีความสุข ใฝรูอยางตอเนื่อง และการ
สอนตองตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูเรียน ที่ดานอารมณและสังคม เขาใจ ดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึง
ความจริง ทําใหเปลีย่ นมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่น เกิดความเปน อิสระ ความสุข ปญญา และความรักอันไพศาลตอ
เพื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเปนมนุษยที่สมบูรณโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู อยางเต็มศักยภาพ เปนประโยชนสูงสุดแกนักเรียน อีกทั้งเปนแนวทางสําหรับครู นักวิชาการ และผูทมี่ ีสวน
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดนําไปประยุกตใชตอไป
1

1

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ทีไ่ ดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
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3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรือ่ ง สมการและการแกสมการ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนทีเ่ รียนดวยกิจกรรมเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน
3. นักเรียนทีเ่ รียนดวยกิจกรรมเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการและการแกสมการ มีทั้งหมด 4 หนวยยอย ไดแก
หนวยการเรียนรูยอยที่ 1 สมการที่มีตัวไมทราบคา
หนวยการเรียนรูยอยที่ 2 การแกสมการที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว
หนวยการเรียนรูยอยที่ 3 การเขียนประโยคสัญลักษณที่มีตัวไมทราบคา
หนวยการเรียนรูยอยที่ 4 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พฤติกรรมการทํางานกลุม
- ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
เรื่อง สมการและการแกสมการ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พฤติกรรมการทํางานกลุม
- ความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สมการและการแกสมการ ชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีเกณฑไมต่ํากวา 0.60 คา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคา ความยากงาย ตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใหครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู
ไดขอสอบจํานวน 30 ขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใช KR20 ไดคาความเชื่อมั่น 0.76
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 8 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ 4 ดาน จํานวน 14 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่ง
คา IOC ที่คํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
4. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ ขอละ 5 คะแนน
รวมทั้งหมด 40 คะแนน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคา IOC ที่คํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความ
เชื่อมั่นของแบบสังเกตทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการทําวิจยั ใหกับโรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี
2. ปฐมนิเทศนักเรียน ใหมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการและการแกสมการ ตาม
แนวคิด CCR
3. ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุม เปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุม เปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรียน รวม 9 คาบ โดยในระหวางนี้มีการ
ทดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 กอนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ครั้งที่ 2 หลังแผนการจัดการเรียนรูที่ 9
6. นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินนักเรียน กอนและหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรียน
7. ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุม เปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุม เปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t test Dependent) ที่
ระดับนัยสําคัญ .05
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
6 สรุปผลการวิจยั ไดดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR
ปรากฏผลดังตาราง
σ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
t
Sig.
μ
กอนเรียน
17
30
11.18
2.24
13.231
.000
หลังเรียน
17
30
22.18
2.01
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01 คา t = 13.231 และ
Sig. = .000
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูต ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง
σ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
t
Sig.
μ
กอนเรียน
17
40
19.00
1.17
45.372
.000
หลังเรียน
17
40
30.82
1.47
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.47 คา t = 45.372 และ
Sig. = .000
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการ
เรียนรูต ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง
σ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
t
Sig.
μ
กอนเรียน
17
42
17.94
0.97
47.114
.000
หลังเรียน
17
42
31.41
1.18
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 คา t = 47.114 และ Sig. = .000
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาคนควา เรื่อง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจัดการเรียนรูต าม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคา เทากับ 11.18
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 22.18 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ประกอบไปดวย
C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จิตตปญญาศึกษา
C = Coaching ระบบพี่เลี้ยง/การสอนแนะ
R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน
วิไล พิพัฒนมงคลพรและคณะ (2554) กลาววา นักเรียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการและกิจกรรม
หลากหลายที่กระตุนใหลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม และมีเปาหมายเพือ่ ปูพื้นฐานใหลึกซึ้งและใหเกิดสํานึกในสิ่งที่เรียน
รวมถึงการทบทวนความรูด วยตนเองและการจดบันทึกความคิดเห็นสิ่งที่ไดจากการเรียนรูในทายของแตละแผนการ
จัดการเรียนรู สอดคลองกับ ปลันธนา ศุภดลและคณะ (2554) ที่กลาววา นักเรียนไดสะทอนความคิด เมื่อนักเรียนไดฟง
การนําเสนอผลงานของแตละกลุมแลว นักเรียนแตละคนไดสะทอนความคิดเห็นตอผลงานและความคิดของเพื่อน ซึ่งเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไดฟงอยางใครครวญ
2. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคา เทากับ 19.00
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนการสอน ที่จะ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาในตัวนักเรียน สอดคลองกับ ฆนัท ธาตุทอง (2552) ที่ไดวิจัย เรื่อง การ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางปญญา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย พบวาทักษะทางปญญาของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะหและความสามารถในการคิดแกปญ
 หา และการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานที่
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ไดนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ที่ไดนําเอากระบวนการวิจยั
มาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
โดยผูสอนใชวิธีที่หลากหลายเพื่อนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน สงผลใหผลการสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. พฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคา เทากับ 17.94 คะแนน มี
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการ เปน
การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยผสมผสานกระบวนการสอน / กระบวนการเรียนรู / ปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมอันดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและความสามารถทางสติปญ
 ญา ฝกการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น การเปนผูฟงที่ดี สอดคลองกับแนวคิดของ ธนา นิลชัยโกวิทย (2551 : 154) ซึ่งไดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากการเรียนรู ตามแนวคิดจิตตปญญาในระดับกลุม มีสองประการคือ 1) วิถีการปฏิบัติรวมกันดวยการรับฟงอยางมี
สติ คือ การเกิดการสรางบรรยากาศการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นภายในกลุมโดยรวมที่ชาลง มีการพูดอยางมีสติมากขึ้น
มีการหยุดเพื่อใครครวญ และรับฟงกันอยางลึกซึ้งมากขึ้น ความคิดเห็นแยงที่เกิดขึ้นไมนาํ ไปสูการปะทะทางความคิดแต
เปนการ ชวยเสริมและตอยอดความคิดใหชัดเจนและรอบดานมากขึ้น 2) วัฒนธรรม “การเรียนรูอยูท ี่ตนเอง” คือ เกิด
การใหความหมายรวมกันวาการเรียนรู ขึ้นอยูกับตนเอง และตองสามารถเรียนรูไ ดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไ ดในทุก
เงื่อนไขเกิดบรรยากาศการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและยอยกลับมาถามตนเองมากขึ้นวาปฏิกิริยาของตนทั้ง
ทางการ แสดงออกความคิดและความรูสึกที่มตี อการเรียนรู สะทอนกรอบอางอิงภายในของตนเองอยางไร เกิด
วัฒนธรรมการใครครวญเกี่ยวกับตนเองอยางมีวิจารณญาณ (Critical self – reflection) ขึ้นในกลุม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้น และเนื้อหาอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ที่สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู
ความคิดสรางสรรค เปนตน
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”
Developing the ability to solve mathematical problems.
The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8.
By means of solving the problem of polya. Bantak Prachawitthayakarn School.
วิทวัส หมูคํา 1 อุไรวรรณ ปานทโชติ2 และจิราภรณ อรัณยชนายุธ3
Witthawat Mookham1 Uraiwan Pantachord2 and Jiraporn Arunchanayuth3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”จังหวัดตาก

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑรอยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา และเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ประชากร
ที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบ
ยอย แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา
สูงกวา เกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / การแกโจทยปญหาของโพลยา / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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Abstract
This research study. The objective is to compare the ability to solve mathematical
applications of linear equations with one variable. Secondary Grade 8 after learning, by means of
solving the problem of drug polls with 70 percent threshold. and to compare the ability to solve
mathematical problems. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8.
before and after the learning. By means of solving the problem of drug polls. and to study attitudes
toward mathematics. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8 after
learning, by means of solving the problem of drug polls. The population in the study. Secondary
Grade 8. Bantak Prachawitthayakarn School of 33 people. The tools used in this research include
lesson plans. Test your ability to solve mathematical quiz designed to measure attitudes toward
mathematics. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test.
The study indicated that
1. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math
problems after learning the techniques taught using problem solving Polya above the threshold of
70 percent. Statistically significant at the .05 level.
2. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math
problems after learning the techniques taught by means of problem solving Polya. Higher learning.
Statistically significant at the .05 level.
3. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Attitude toward mathematics
after teaching by means of solving the problem of polya. The overall level.
The keyword: Ability to solve math problems / Solving problems of Polya / attitude toward
Mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองสอนใหผูเรียน เกิดความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคา
ของคณิตศาสตร สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตร
ไปเปนเครื่องมือในการเรียนรู สิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาระดับทีสูงขึ้น การดําเนินการสอนคณิตศาสตร
นอกจาก จะตองจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อเราความสนใจของผูเรียนแลว ครูผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพื่อแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ เพื่อใหการพัฒนาการเรียนรู ของผูเรียนสอดคลองกับเปาหมาย
(Goal) ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประดิษฐคิดคนนวัตกรรมที่แปลกใหม ทันสมัยดาน
เทคโนโลยี หรือการนํานวัตกรรมเดิมทีม่ ีอยูมาก ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการ
เรียนรูทีมุงเนนการฝกทักษะ ครูผูสอนจะใชสื่อหรือนวัตกรรม ในจินตนาการทีไมเปนรูปธรรม คงไมสามารถพัฒนาผูเรียน
ไดตามเปาหมาย ดังนั้นนวัตกรรมตาง ๆ ที่สรางขึ้นตองเปนเครื่องมือทีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู และ
ประสบการณจาก ผูสอนไปสูผูเรียน (ศิริรัตน ชิงดวง, 2550: 3) นวัตกรรมเหลานี้ จึงเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร ชวยฝก
กระบวนการคิด สามารถเชื่อมโยงสาระความรู และทักษะในการแกปญหาเขาดวยกันทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได การวางแผนแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน
พบวา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยา
(Polya, 1957: 6-21) ไดจัดอันดับขั้นตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 4 ขั้นตอน การทําความเขาใจปญหา
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การวางแผนแกปญหา การดําเนินการแกปญหา และการตรวจสอบคําตอบ การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เปนวิธีการที่ทําใหเขาใจการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และครูเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ไมเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น
จากความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรที่ตองการพัฒนาใหผูเรียนมี
ประสบการณที่มีอยูไปใชในการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรใหสูงขึ้น มีเจตคติที่ดตี อวิชาคณิตศาสตร เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา กับเกณฑ
รอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มี
ความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสูงกวาเกณฑรอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอน คือ
เทคนิควิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา
ตัวแปรตาม ไดแก - ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
แนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูโ ดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
ของโพลยา

- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 162 คน
จากโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 จํานวน 47 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 33 คน
ในโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 โดยการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา จํานวน 7 แผน และเวลา 12 ชั่วโมง
หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ มีคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.88
3. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 15 ขอ มีคาคุณภาพดานความ
เที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ
เชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coefficient) เทากับ 0.92
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา
3. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร และทําแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา กับเกณฑ
รอยละ 70 โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนกับเกณฑ โดยใช t-test One Samples
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา โดย
การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples)
3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยใชรอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.50-1.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา
กับเกณฑ รอยละ 70 ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ รอยละ 70
n
µ
S.D.
t
Sig
x
ความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
33
14
14.97
1.59 3.502* .001
*p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.97
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.59 และคา t = 3.502
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา ดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกต ของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
ของโพลยา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
n
S.D.
t
Sig
x
กอนเรียน
33
7.70
1.74
-21.009*
.001
หลังเรียน
33
14.97
1.59
*p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = -21.009
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3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบญมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการแกโจทยปญ
 หาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
S.D.
แปลผล
x
1. วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ
4.41
0.67
มาก
2. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล
4.53
0.51
มากที่สุด
3. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก
4.88
0.34
มากที่สุด
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ ถึงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร
3.47
0.51
ปานกลาง
5. ขาพเจาไมชอบการแกโจทยปญหา
4.63
0.61
มากที่สุด
6. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา ทําใหนักเรียน
3.59
0.50
มาก
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น
7. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใช
3.41
0.50
ปานกลาง
กระบวนการแกปญ
 หา
8. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา เปนการจัดกิจกรรม
3.44
0.50
ปานกลาง
ที่ทําใหนักเรียนสับสนในการคิดแกปญหา
9. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อแกโจทยปญหาคณิตศาสตรขอที่ยากๆ ได
4.41
0.50
มาก
10. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาสามารถนําไป
3.97
0.65
มาก
ประยุกตใชกับวิชาอื่นได
รวม
4.07
0.21
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07 และ S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.88 และ S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ขาพเจา
ไมชอบการแกโจทยปญหา ( x =4.63 และ S.D.= 0.61) และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล
( x = 4.53 และ S.D. =0.51)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติทดี่ ีตอ
วิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูใ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีย่ าก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบ
การแกโจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการแกปญ
 หาของโพลยา
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนคิดแกปญ
 หามากกวาการคิดหาคําตอบ ซึ่ง
มีขั้นตอนสําคัญตามลําดับดังนี้ ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญ
 หา วางแผนแกปญหา ดําเนินการแกปญหา และ
ตรวจสอบคําตอบในแตละขั้นตอน ในแตละขั้นตอนยังพัฒนาทักษะที่สําคัญ เชน ทักษะในการอานโจทยปญหา ทักษะใน
การแปลความหมายทางภาษา ทักษะในการนําความรู ทักษะในการคํานวณ การประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธ
ที่ไดโดยอาศัยความรูส ึกเชิงจํานวน (Number Sense) หรือความรูส ึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือปญหา โพลยา (Polya, 1957: 16-17)
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยาเรียงลําดับเนื้อหาและและมีกิจกรรม
ที่นาสนใจ นึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ วรรณี โสมประยูร (2551: 13-14) ซึ่งไดกลาวถึงหลักการ
สอนคณิตศาสตรวาการสอนคณิตศาสตรควรสอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณ สอนจากงายไปยาก ใหเด็กไดฝกหัดซ้ําๆ
จนกวาจะคลอง และมีการทบทวนอยูเสมอ ควรใหกําลังใจแกเด็ก คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุลจิรา ปนมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบการแก
โจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของ
โพลยาที่ผูวิจัยนํามาจัดการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียนมีความสุข และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนครั้งนี้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงตะวัน พานนอย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานโปงเปอย จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบวา ของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมากและสอดคลองกับ พวงเพชร ขาวปลอด (2556) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชชุด
กิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย เทากับ 4.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.16
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรนําแผนการจัดการเรียนรูการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ไปใชในการแกปญหาทุกสาระหลักของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เชน จํานวน และการดําเนินการ เรขาคณิต สถิติ ความนาจะเปน เปนตน
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2. ครูผูสอนควรที่จะพัฒนาตนเอง ศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพื่อทันตอเหตุการณโลกปจจุบัน
และการปฏิรูปการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในทุกระดับชั้น โดยเลือก
เนื้อหาที่เหมาะสม
2. ควรมีการศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผสมผสานกับวิธีการเรียนแบบอื่น ๆ
เอกสารอางอิง
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
Math Camp by Active Learning for grade 4
ศิริลักษณ อินสุวรรณ1 นลิตรา อุดถา1 นภาจริน อินจิโน1 พงศกร พวงทอง1 กฤษณา สันแดง1
สุพัตรา แสนเปา1 และยุภาดี ปณะราช2
Sirilak Insuwan1 Nalitra Oudtha1 Napajarin Injino1 Phongsakan Poungphong1 Kitsana
sandang1 Supattra Sanpaow1 and Yupadee Panarach2
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active
Learning กับเกณฑ เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอ คณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning กลุม เปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 109
คน โรงเรียนบานพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นวางแผน (P) เปน
การเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรในสาระการเรียนรูจ ํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและ
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ขั้นดําเนินงาน (D) เปนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยจัดเปนฐานการ
เรียนรู ขั้นประเมินผล (C) เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรและขั้นปรับปรุง (A) นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร ใหมีความสมบูรณวเิ คราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรม
วิชาการ เปนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมความรูและทักษะทางคณิตศาสตร ใน 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรมและขั้นสรุป สําหรับกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในการเขารับ
ความรูในเนื้อหาวิชาการ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร หลั ง การจั ด กิ จ กรรมค า ยคณิ ต ศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning โดยรวมอยู ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายขอ พบว า การเคารพกติกาของกลุม มีค าเฉลี่ ยสูงสุ ด
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ มี
ประโยชน สามารถนํ าไปใช ในชีวิต ประจํา วันได มีคาเฉลี่ยสูง สุด รองลงมาคือ นัก เรียนมี ความสุ ขกับการเรีย น
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ ตามลําดับ
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning / ทักษะการทํางานเปนทีม /
เจคติตอคณิตศาสตร
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Abstract
This research aims to development Math Camp by Active Learning, to compare
mathematics achievement after using Math Camp by Active Learning with criteria, to study
teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp by Active Learning. The
target group were 109 students in grade 4 from Banphrankratai School, Kamphaengphet Province.
The research process were 4 steps: Plan (P) is preparation of Math Camp in Learning Standards
including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and
Probability. Do (D) is implementation the Math Camp by learning base. Check (C) is to evaluate
mathematics achievement using Math Camp by Active Learning, teamwork skills, and attitude
toward mathematics. The last step, Act (A) is improvement the Math Camp by Active Learning.
Analyze data by content analysis, mean, standard deviation, and t-test.
The result found that;
1. Math Camp by Active Learning including the academic activities and recreation
activities. The academic activities was activities to promote Math skills in 3 steps including
learning to share, group activities, and conclusion. Each recreation activities were to prepare the
students ready to academic activities and mad them enjoy with mathematics.
2. The students had mathematics achievement after using Math Camp by Active
Learning higher than 70 % was significant at .05 level.
3. The students had teamwork skills in high level, the highest average score on their
respect rules of the group, then their can be leader of the group, and their participate in the
work done at the time respectively.
4. The students had attitude toward mathematics in high level, the highest average
score on Mathematics was useful subjects can be used in everyday life, then their feel happy
when learn mathematics, and the mathematics is challenging subject respectively.
The Keywords: Mathematics camp by Active Learning process / teamwork skills / attitude toward
Mathematics
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ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ซึ่งการเรียนของ
นักเรียนควรเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเอง โดยครูทําหนาที่แนะนําและออกแบบกิจกรรมทีช่ วยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได โดยวิชาแกนหลักประกอบดวย ภาษาแมและ
ภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร
และประวัติศาสตร ซึ่งไดนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการจัดการเรียนรู
(วิจารณ พานิช, 2555 หนา 16-21) ซึ่งกระบวนการ Active Learning เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ไดแก การคิด
การแกปญหา การนําความรูไ ปประยุกตใช เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอน ผูเ รียนสรางองคความรู การสรางปฏิสมั พันธรวมกันและรวมมือกันมากกวาการแขงขัน นักเรียนไดเรียนรู
ความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินยั ในการทํางาน และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนกระบวนการสราง
สถานการณใหนักเรียนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดขั้นสูง เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหนักเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเปนผูปฏิบตั ิดวยตนเองความรูเ กิดจาก
ประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สามารถสรางใหเกิดขึ้น
ไดทั้งในและนอกหองเรียน รวมทั้งสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบ
กลุมเล็ก และการเรียนรูแบบกลุมใหญ (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมหนึ่งที่
ชวยในการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด
ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ที่หลากหลายดวยตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรม
วิชาการ คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
ใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี
เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (สถาบัน
การสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) นอกจากนี้กิจกรรมคายคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาความรู
ทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญ
ไดแก การทํางานเปนทีม เรียนรูการอยูรวมกัน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การปรับตัว การใหความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ฝกความมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลา และเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช,
2558) และทราบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร (อุไร
วรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะราช, 2560)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรูทางคณิตศาสตรโดยใชการจัด
คายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการทํางาน
เปนทีมและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กับเกณฑ
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรม คายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑรอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 109 คน
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 สอดคลองกับเนื้อหาสาระคณิตศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และ การวิเคราะห
ขอมูลและความนาจะเปน
ตัวแปร
- ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning
- ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
โดยใชกระบวนการ Active
Leaning

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาป ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปก ารศึ กษา 2560 โรงเรียนบา นพราน จัง หวั ด
กําแพงเพชร จํานวน 109 คน
เครื่องมือวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2
ลักษณะ ไดแก
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจ ํานวนและการดําเนินการ การวัด
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 2 กิจกรรม แตละกิจกรรม
มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเนื้อหาคณิตศาสตร แตละ
สาระ การเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุม
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ศึกษาสถานการณ หรือโจทยที่กําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหาในกิจกรรม
1.2 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรมแขงเบี้ย
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ
Active Learning เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมเพื่อคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งจะเนน
การใชกระบวนการ Active Learning ในการทํากิจกรรม โดยเนื้อหาของแตละกิจกรรม จะจัดอยูในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
2. จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาที่ในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละ กิจกรรม
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร
3. ติ ด ต อ ประสานกั บ ทางโรงเรี ย นและคณะครู เพื่ อ กํ า หนดวั น และเวลาในการจั ด กิ จ กรรม ค า ย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning
ขั้นดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning เปนเวลา 1 วัน โดย
จัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต และ
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเนื้อหาคณิตศาสตร แตละ
สาระการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษา
สถานการณ หรือโจทยที่กําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหาในกิจกรรม โดยนักเรียนจะเดิน
เวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะวิทยากรเปนพี่เลี้ยงประจําฐาน
2. กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลงประจํา
กลุม จากนั้นใหนักเรียนแนะนําตัวเพื่อเปนการทําความรูจักกับพี่เลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระ การเรียนรูค ณิตศาสตร แบงกลุมนั กเรียนกลุ มนั้น เพื่อ ใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค
หลังจากการแขงขันพี่เลี้ยงประจําฐานจะสรุปเนื้อหาในฐานนั้น แตละฐานจะเนื้อหาและกระบวนการที่แตกตางกัน
ขั้นประเมินผล (Check : C) ดําเนินการดังนี้
นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
ขั้นปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังนี้
เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น จะประชุ ม สรุ ป การดํ า เนิ น การดํ า เนิ น งานในแตล ะกิ จ กรรม พิ จ ารณาหา
ขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ที่ควรปรับปรุงแกไข
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งเก็บขอมูลจากการ
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา
ที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( �X ) และ
สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย
1.00 – 1.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยที่สดุ
ผลการวิเคราะหขอมูล
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
นันทนาการ รายละเอียด ดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาสาระคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 5 จํานวน 2551 สาระการเรียนรู จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย
เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความจําเปน
การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเนื้อหาคณิตศาสตรแตละสาระการ
เรียนรู
2. ขั้น แบง กลุม ทํา กิจกรรม แบ งนัก เรีย นออกเป น 2 กลุ ม แลวใหแต ละกลุมศึ กษา
สถานการณหรือโจทยที่กําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน
3. ขั้นสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหาในกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 10

ภาพที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

ภาพที่ 2 จํานวนและการดําเนินการ
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ภาพที่ 3 การวัด

ภาพที่ 5 เรขาคณิต

ภาพที่ 7 พีชคณิต

ภาพที่ 9 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
เปน

ภาพที่ 4 การวัด

ภาพที่ 6 เรขาคณิต

ภาพที่ 8 พีชคณิต

ภาพที่ 10 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะ

1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร
และเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ Active Learning กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning
�
𝐗
N
k
S.D.
t
Sig.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
109
14
14.56
2.47
2.366
.02
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.47 โดยมีคา t = 2.366 และ คา Sig. = .02
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active
Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย ( �X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ
Active Learning
�
𝐗
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D.
ความหมาย
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน
3.84
0.96
มาก
2. ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
4.12
0.78
มาก
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
3.99
0.87
มาก
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม
4.32
0.85
มาก
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได
4.16
0.91
มาก
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
3.85
0.96
มาก
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.75
0.98
มาก
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ
3.81
0.85
มาก
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง
3.94
0.86
มาก
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
4.14
0.82
มาก
รวม
มาก
3.99
0.88
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย มีทักษะการทํางานเปน
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( �X = 3.99 และ S.D.= 0.88 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของ
กลุม) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( �X = 4.32 และ S.D.= 0.85 ) รองลงมาคือขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได ( �X =
4.16 และ S.D.= 0.91 ) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ( �X = 4.14 และ S.D.= 0.82
) ตามลําดับ
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4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active
Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active
Learning
�
𝐗
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
ความหมาย
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.51
0.80
มากที่สุด
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
3.71
0.80
มาก
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของ
มาก
4.23
0.75
ขาพเจา
4. ขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อ
มาก
3.84
0.84
หนาย
5. ข า พเจ า คิ ด ว า วิ ช าคณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที่ มี ป ระโยชน
4.64
0.56
มากที่สุด
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความรอบคอบ
4.15
0.76
มาก
และมีเหตุผล
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิด ความคิด
4.19
0.71
มาก
ริเริ่มสรางสรรค
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คิด อยาง
4.06
0.90
มาก
เปนระบบ
9. ข า พเจ า ชอบเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช า
มาก
4.10
0.80
คณิตศาสตร
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิด ความ
4.07
0.79
มาก
สนุกสนาน
รวม
4.15
0.77
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานพรานกระตายมีเจตคติตอคณิตศาสตร
โดยรวม อยูในระดับมาก ( X� = 4.15 และ S.D.= 0.77 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X� =4.64 และ S.D.=0.56
) รองลงมาคือ ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร ( X� =4.51 และ S.D.=0.80 ) และ วิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของขาพเจา ( X� = 4.23 และ S.D.= 0.75 ) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning โดยกิจกรรมแบงเปน
2 ลักษณะคือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยที่กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาสาระ
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระ
การเรียนรู จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต และการ วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู ขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรพูดคุยและทบทวนเนื้อหา
อธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานนั้นๆ ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละ
กลุมศึกษาสถานการณหรือโจทยที่กําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน และขั้นสรุป นักเรียนรวมและวิทยากร
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รว มกั น สรุป เนื้ อ หาในกิ จ กรรม ส ว นกิ จกรรมนั น ทนาการเปน กิ จ กรรมที่ ช ว ยเพิ่ม ความสนุก สนานในการเรี ย น
คณิตศาสตร โดยเพลงที่ใชในกิจกรรมมีทั้งเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสราง เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เขารวมคายคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อ พิจารณาเปนรายขอ พบวา การเคารพกติกาของกลุม มีคา เฉลี่ยสูงสุ ด
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ มี
ประโยชน สามารถนํ าไปใช ในชีวิต ประจํา วันได มีคาเฉลี่ยสูง สุด รองลงมาคือ นัก เรียนมี ความสุ ขกับการเรีย น
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning โดยกิจกรรมแบงออกเปน
2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรมและขั้นสรุป เปนการเพิ่มพูนความรูจากการลงมือปฏิบัติ สวนกิจกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตรและเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่ม
กิจกรรม เสริมสรางเจตคติที่ดีตอ คณิตศาสตรและยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวง
กอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะ
ราช, 2560) กลาววา การเรียนรูเนื้อหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการที่ชวยเพิ่มความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตรและเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร และสอดคลองกับ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่จัดอยูใน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง และ
ความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคลอง
กับ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูที่สําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนัก เรี ยนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล
หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไป
พรอมกัน และในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงกลุมทํากิจกรรม และสรุปรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ (วิจารณ พานิช, 2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะตางๆที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีทักษะการทํางาน
เปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร จะเนนการนํากระบวนการ
Active Learning
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4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีเจตคติตอ
คณิตศาสตรโดยรวมอยูใ นระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร จะเนนการนํากระบวนการ
Active Learning
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนที่จะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร
2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอไป จะตองทําใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรสู ึกเบื่อ
3. สามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู
อื่นๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได

ชวงชั้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนในแตละ

2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning พรอมทั้งศึกษาความ
คงทนในการเรียน
3.
ควรศึกษาความพึงพอใจเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active
Learning
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กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
Math Camp activities to promote mathematical concept through English for grad 7 students.
สมฤทัย อิ่มกระจาง1 ขรรคชัย บุญจอย1 พิมพชนก เซ็งประสิทธิ์1 ธิดาพร จันทรแยม1
นัชณรรท โพธิบังลังค1 และ ยุภาดี ปณะราช2
Somruthai Imkrachang1 Khankachai Boonjoy1 Pimchaok Sengprasit1 Thidaporn janyam1
Natchanan Phothibanlang1 and Yupadee Panarach2
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเริมความรู
ทางคณิตศาสตรดวยดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 88 คน ดําเนินการวิจยั มี 5
ขั้นตอน ไดแก ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นการเรียนรูคําศัพท ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นการแขงขัน และขั้นสรุป เครื่องมือการ
วิจัย ไดแก แบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก
กิจกรรมวิชาการจํานวน 8 กิจกรรม โดยใชเนื้อหาตามสาระการเรียนรู จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนและกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในการ
เขารับความรูในเนื้อหาวิชาการ เพือ่ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร
2. นักเรียนมีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวากอนการจัดกิจกรรมการจัดคาย
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด และ
ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ
ของขาพเจา และขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสกึ เบื่อหนาย
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ / ทักษะการทํางานเปนทีม
/ เจตคติตอคณิตศาสตร
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Abstract
This research aims to devlop a Math Camp activities to promote mathematical concept
through English for grad 7 student, to compare mathematical concept through English before and
after using Math Camp activities. to promote mathematical concept through English for grad 7
student, to study teamwork skills and attitudes towards mathmatic after using Math Camp activities
to promote mathematical concept through English for grad 7 student. The target group 88 students
from grad 7 at Klonglanwittaya School, Kamphaengphet province, in second semester, year 2017.
The research process were 5 steps including learning to share, learning vocabulary, group activities,
competition, and conclution. Research tools including mathematical concept though English test,
the questionnaire about teamwork skills, and attitude toword mathmatics. Data analyze by content
analysis, average, standard deviation and t-test.
The research found that:
1. Math Camp activities to promote mathematics concept through English consist of 8
academic activities and recreation activities. The academic aetivities including learing stamdards:
Number and Operation, Measurement, Geometry, Algebra and Data Analysis. The recreation activities
mad the students enjoy and prepare for new knowledge in mathematics.
2. The students had mathematical cencept though English after higher than before using
Math Camp activities was signiticont of .05 level.
3. The stundents had teamwork skills in higher level. The higher average score on their
listen to the opinins of others, then their participated in the work done at that time, and their
involved in group work, respectively
4. The stundents had attitudes towards mathmatic in moderate lever, The higher average
score on they feel happy when learn mathematics, then mathematics is a challenging subject, and I
comcentarle and follow without feeling tired while teacher teaching
Keyword: Math Camp activities to promote mathematical concept through English / teamwork skills/
attitudes towards mathmatic
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เนนการพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค
ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับการทํางาน และการใชทักษะภาษาอังกฤษ (วิจารณ พานิช, 2556)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสารและการคิดอยางเปนระบบ สามารถตั้งขอสันนิษฐาน สืบเสาะและ
เลือกสรรสารสนเทศ ใหเหตุผล แกปญหาโดยเลือกใชยุทธวิธีตางๆ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานในการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554)
กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตร
รวมถึงศักยภาพทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการสํารวจ ตั้งขอคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล รวมทั้งสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปน
กิจกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) โดยผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) เปนการฝกทักษะทางสังคมที่สําคัญ
ไดแก การอยูรวมกัน การทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งจะตองเปนคนที่มีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เปนผูนําที่ดี ยอมรับ
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ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ปรับตัวใหเขากับผูอื่นได (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) โดยในกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรจะสรุปความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนในผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่สนุกสนานไปพรอมกัน ในกิจกรรมคายคณิตศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) การจัดกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
ความรูที่สงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) และสงเสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช, 2558)
จากความสํ าคั ญข างตน ทํ าใหค ณะผูวิ จัย สนใจที่จ ะนํา กิจ กรรมคา ยคณิต ศาสตร ที่ส งเสริ มทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษ ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ ในดานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เปน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเกิดทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญของนักเรียน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษหลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา
อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 88 คน
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชเปนเนื้อหาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ใชในการจัดกิจกรรมเปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการ
ดําเนินการพีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความนาจะเปน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม
ไดแก ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
ทักษะการทํางานเปนทีม
เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ

- ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88 คน
เครื่องมือวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเปน 2
ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐาน 8 ฐานโดยแบงฐานเปน 5
สาระการเรียนรูแตละกิจกรรมฐานมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการที่วิทยากร
ทบทวนความรู เ ก า ของนั ก เรี ย นและให ค วามรู ใ หม เ กี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท ค ณิ ต ศาสตร ด ว ยภาษาอั ง กฤษ โดยการใช สื่ อ
ประกอบการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนใน
กลุมเรียนรูจากขั้นแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพิ่ม และทําความเขาใจรวมกัน
ขั้นที่ 4 ขั้นการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคน
ใดที่ทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูที่ไดจากในฐาน
กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ
2. แบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบวัดที่คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถาม
ในการวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดที่ผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถามในการ
วัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนิน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวางแผน มีดังนี้
1.1 คณะผู วิ จั ย ประชุ ม ร ว มกั น ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมค า ยคณิ ต ศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ความรู ท าง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเตรียมการจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู โดยแตละกิจกรรมเนนการใชความรู
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
1.2 แบงหนาที่การทํากิจกรรมตางๆ ใหกับคณะผูวิจัย
1.3 จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติกิจกรรมคาย เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในการทํากิจกรรม
2. ขั้นดําเนินการ มีดังนี้
2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ใน
สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แยก
ตามสาระการเรียนรู โดยจัดเปนฐานการเรียนรู จํานวน 8 ฐาน โดยนักเรียนจะเดินเวียนตามฐานกิจกรรมในแตละฐาน
ซึ่งเดินทวนเข็มนาฬิกา
2.2 กิจกรรมในแตละฐาน จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง
ประจํากลุม เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลายและสนุกสนาน หลังจากนั้นคณะผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ซึ่ ง เป น การใช เ กมในการเรี ย นรู สรุ ป ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร เ ป น
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ภาษาอังกฤษ และแบงกลุมยอยเพื่อใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุปความรูที่ไดรวมกันจากการทํากิจกรรมในฐาน
ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับชั้น เพศ และความสามารถ
3. ขั้นประเมินผล มีดังนี้
3.1 นักเรียนทําแบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
3.2 นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม
3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
3.4 คณะผูวิจัยรวมกันประชุมขอสรุปหลังจากทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทาง
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํางานในคาย และขอผิดพลาดในการทํางาน
4. ขั้นปรับปรุง
คณะผูวิจัยนําผลสรุป ขอผิดพลาด และผลการประเมินในการทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรสงเสริม
ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มาเปนแนวทางในการทําคายคณิตศาสตรครั้งตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา
2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดว ยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบ
คาที (t – test one group) เทียบคะแนนหลังมากกวากอนจัดกิจกรรม
3. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดคายคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐานเนื้อหาคณิตศาสตร
จํานวน 5 สาระการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
1. จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม
2. การวัด จํานวน 2 กิจกรรม
3. เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม
4. พีชคณิต จํานวน 1 กิจกรรม
5. การวิเคราะหและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการที่
วิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเกี่ยวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน
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ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยให
นักเรียนในกลุมเรียนรูจากขั้นแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพิ่ม และทําความเขาใจรวมกัน
ขั้นที่ 4 ขั้นการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนใน
กลุมคนใดที่ทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูที่ไดจากในฐาน
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ดังภาพที่ 1- 8

ภาพที่ 1 จับคูปริมาตร

ภาพที่ 3 ปริศนาหาคํา

ภาพที่ 5 ปริศนาอักษรไขว

ภาพที่ 7 จับคูเรขา

ภาพที่ 2 ฉันคือใคร

ภาพที่ 4 เวลา

ภาพที่ 6 สมการไมจิ้มฟน

ภาพที่ 8 บิงโก
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1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ
2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดว ยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
t
Sig.
S.D.
N
X
คะแนนกอนเรียน
88
8.97
3.26
5.37
.00
คะแนนหลังเรียน
88
11.66
3.71
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวา
กอนการจัดคายคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ
8.97 และหลังการจัดการคายคณิตศาสตรเทากับ 11.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ
3.26 หลังการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 3.71 โดยมีคา t = 5.37 และ คา Sig. = 0.00
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังกิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
ทักษะการทํางานเปนทีม
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน
2. ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
รวม

X

4.16
4.19
4.24
4.23
3.50
4.14
4.30
4.10
4.16
4.27
4.31

S.D.
0.76
0.71
0.66
0.72
1.19
0.73
0.66
0.70
0.83
0.75
0.77

หมายถึง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.31 และ S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.30 และ S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ( X = 4.27 และ
S.D. = 0.75) และ ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม ( X = 4.24 และ S.D. = 0.66)
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4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
หมายถึง
X
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.45
0.59
มาก
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
3.77
0.67
มาก
3. วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของขาพเจา
4.08
0.75
มาก
4. ขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย
3.99
0.73
มาก
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน
2.55
0.96
ปานกลาง
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
6 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความรอบคอบและ
2.42
0.93
นอย
มีเหตุผล
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิด
2.50
1.08
ปานกลาง
ความคิดริเริม่ สรางสรรค
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คดิ
1.72
0.88
นอย
อยางเปนระบบ
9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
1.80
0.86
นอย
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความ
2.19
1.07
นอย
สนุกสนาน
รวม
2.95
0.85
ปานกลาง
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( X = 2.95 และ S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.45 และ S.D. = 0.59) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของขาพเจา ( X
= 4.08 และ S.D. = 0.75) และ ขณะที่ครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย ( X = 3.99 และ S.D. =
0.73)
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยที่กิจกรรมวิชาการ
ประกอบดวยเนื้อหาวิชาการ 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการพีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความ
นาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความ
เขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม ขั้นการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลีย่ นการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการ
ที่วิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเกีย่ วกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน ขั้นกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุม นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนในกลุม
เรียนรูจ ากขั้นแลกเปลี่ยนความรูม าฝกเพิ่ม และทําความเขาใจรวมกัน ขั้นการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนใน
กลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดที่ทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนใน
กลุมทุกคนเขาใจตรงกัน ขั้นสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูทไี่ ดจากในฐาน สวนกิจกรรม
นันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่จะเรียนรูเนือ้ หาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงที่ใน
กิจกรรมนันทนาการจะมีทั้งเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพื่อใหนักเรียน
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สนุกสนานทั้งยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คื อ การมีส วนในการทําให ผลงานเสร็จทั นเวลาที่กํ าหนด และการใหค วามช วยเหลือภายในกลุ ม
ตามลําดับ
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมีความสุขกับการเรียนคณิตสาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเรียนวิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ และการที่ขณะครูสอนจะ
ตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรม
วิชาการ ดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ
วิทยากรประจําฐาน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นการแขงขัน และขั้นสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมให
นักเรียนพรอมที่จะเรียนรูในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเปน
กิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาว
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) กลาววา กิจกรรมคายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมทีส่ รุปความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไป
พรอมกัน ประกอบดวยกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ และสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาว
วา กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตรรวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิต ศาสตร หลัง สูงกวาก อนการจั ดกิจ กรรมคายคณิต ศาสตรที่ สงเสริม ความรูท างคณิตศาสตรดว ย
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากร
ประจําฐาน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นการแขงขัน และขั้นสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุมโดยนักเรียนสามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
รวมทั้งใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาที่ของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางความรูที่สงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับงานวิจัย มาเลียม พินิจรอบ
(2549) กลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมสงผลใหนักเรียนใหความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแขงขันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเปน
กันเอง
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4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดย
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร
อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน การเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ และขณะครูสอนจะตั้งใจ
และติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย การเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเปนคนที่คิดเปนระบบ คิดอยางสรางสรรค รอบคอบมี
เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับ ยุภาดี ปณะราช (2558) กลาววา การพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร
และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญ ไดแก การทํางานเปนทีม และเกิดเจคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และสอดคลองกับ
งานวิจัย ผศ.อาภรณ อินตะชัย (2556) กลาววา เจตคติตอคณิตศาสตรมีความสัมพันธกันทางบวก ตอสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกกิจกรรมตางๆ กอนที่จะจัดกิจกรรม
2. การทํากิจกรรมนันทนาการตองเตรียมความพรอมฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการตอง
สอดคลองกับกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและไมรูสึกเบื่อ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงชั้น โดยเนนการสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงชั้น พรอมศึกษาทักษะการสื่อสาร
3. ควรศึกษาความพึงใจเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการใชคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษครั้งตอไป
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางาน
เปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
The Results of Learning Management in the CIPPA Model toward Teamwork Skills and
Attitude toward Mathematical for Grade 11.
สุพัตรา เพ็ชรกําแหง 1 และ ยุภาดี ปณะราช2 และเสาวนีย บุญทอ3
Supattra Phetkamhaeng1 and Yupadee Panarach2 and Saowanee Boonto3
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3
ครูโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ระหวางกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model และเพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามขัน้ ตอนที่วางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิกทํางานตามหนาที่ และมีการใหความชวยเหลือกัน
ภายในกลุม ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่เรียนงายและ
เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาที่
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐชิ้นงานที่แปลกใหม และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ
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Abstract
The purpose of this research were to compare mathematics learning achievement of grade 11
students before and after learning CIPPA model , to study the teamwork skills of grade 11 students after
learning CIPPA model. And to study the attitude toward mathematics of grade 11 students after
learning CIPPA model for 41 students Phadungpanya School , Aumpure Muang , Tak, 2 Term,2560 .
Cluster Random Sampling. Research Tools: Learning Management Plan Mathematics Achievement Test
Teamwork Measurement and the attitude to mathematics. Data analysis Using mean, standard deviation
and t- test Dependent
The research found that
1. Grade 11 students mathematics learning achievement after learning CIPPA model higher than
before learning management. Significance at .01 level
2. Grade 11 students had teamwork skills after learning CIPPA model in high level. When
considering a list of to that it was found follow the planned steps and respect the rules of the group in
highest. Second is there is a proper division of functions and members function. And there is support
within the group, than the previous
3. Grade 11 students had attitude toward mathematics after learning CIPPA model in high level.
When considering a list of to that it was found I learned mathematics, understood the content, learned
almost every hour, learned lessons, and content in mathematics, benefited from modern technological
advances in highest. Second is Mathematics is a subject that promotes creativity in creating or inventing
exotic works. And Mathematics is a subject that keeps me motivated in researching, than the previous
Keywords: learning management in the CIPPA Model / math achievement / teamwork skills /
attitude to mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอ การจัด การศึก ษาของประเทศ
ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปนไปอยางรวดเร็ว ซับซอนและ
คาดการณไดยาก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปญหา ทั้งในดานคุณภาพของคนไทยที่ผูเรียน
และผูสําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยูในระดับที่ยังไมนาพึงพอใจ และ
กําลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แมในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
มากขึ้ น จากนโยบายสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการเรี ย น 15 ป ข องรั ฐ แต ร ะบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในป จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการณการลดลงของประชากรและการเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็วของประเทศ
รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดและไร
ขีดจํากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมทั้งโลกใหเปนหนึ่งเดียว การเรงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติและการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 จึงเปนทางออกสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดรับ

800
โอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคน
ดัง กลา ว โดยมุง เน นการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อ ให ผู เ รีย นมีทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เพื่ อให ไ ดทั้ ง ความรูแ ละทัก ษะที่
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่เรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs (แผนการศึกษา
แหงชาติ, 2560 – 2579)
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคัญที่ตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติทดี่ ีตอคณิตศาสตร เนื่องจากเจตคติเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูเ รียน เจตคติตอคณิตศาสตรจึงเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน และมีผลตอ
ความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตรและนําความรูค ณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง การวัดผลประเมินผลดาน
เจตคติตอคณิตศาสตรของผูเ รียนจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับความรูส ึกของผูเรียนตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สสวท., 2555) อยางไรก็ตามเจตคติตอวิชามี
บทบาทสําคัญในอันที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูกลาวคือ นักเรียนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ ไดดีขึ้นหากนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอวิชานั้น ๆ ดังนั้น นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาใดยอมทําใหการเรียนวิชานั้นไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักเรียนที่มเี จต
คติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตรก็จะทําใหการเรียนคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จ เพราะจะทําใหนักเรียนไมสนใจ ไมศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ไมชอบวิชาคณิตศาสตร ไมเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร และเห็นวาคณิตศาสตร นาเบื่อหนาย ลักษณะของ
นักเรียนที่เรียนออนคณิตศาสตรมกั จะมีเจตคติทางลบตอวิชาคณิตศาสตร คิดวาตนเปนผูล มเหลวเสมอ ไมชอบเขาชั้นเรียน
ไมชอบทางาน ชอบรบกวนนักเรียนคนอื่น เบื่อหนายการเรียนอยากหนีโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งสิ้น ดังนั้น การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรไดดีขึ้น นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร (บุปผา วิเศษศิร,ิ
2555) นอกจากนี้พฤติกรรมการทางานกลุมมีความสําคัญอยางยิ่งในการอยูรวมกันเปนสังคม ที่จาเปนตองพัฒนาควบคูไปกับ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาไดระบุปญ
 หาของนักเรียนไว เชน (สิริพร ทิพยคง, 2545) ไดกลาววา นักเรียนที่
เรียนเกงมีความพยายามที่จะทาความเขาใจเนื้อหาใหมากที่สุดโดยไมสนใจเพื่อน ทําใหระบบการเรียนเปนแบบแขงขัน
เปนการเรียนโดยลําพัง ไมมีการชวยเหลือกันระหวางเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา อีกทั้งเปนการ
ทําลายความสัมพันธ ความเอื้อเฟอ ของนักเรียนที่มีตอกันซึ่งจะสงผลตอการหลอหลอมบุคลิกภาพและสรางลักษณะนิสัยของ
ผูเรียนใหนึกถึงแตตนทําเพื่อตนเอง ฝกนิสัย เห็นแกตัว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนควรเนนใหสอดคลองกับธรรมชาติของ
คนซึ่งตองอยูรวมกันเปนสังคม และนอกจากนี้ จอหนสันและจอหนสัน (1994 อางถึงใน วัชรา เลาเรียน, 2553)
ไดกลาววา ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะการทํางานกลุม ใหเกิดขึน้ กับผูเรียนโดยติดตามดูแลชวยเหลือ คอยแกไขปรับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหทุกคนไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยาง
ตอเนื่องจนติดเปนนิสัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สงเสริมการคิดของ
นักเรียน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดคิด ไดสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการที่สําคัญคือ ผูเ รียนได
ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวม/ขอมูลประสบการณตา งๆดวยตนเอง ผูเรียนไดศึกษาคิดวิเคราะห และ
สรางความหมายขอมูล/ประสบการณดวยตนเองโดยใชทักษะกระบวนการตางๆอยางหลากหลายการจัดการเรียนรูโ ดยใช
รูปแบบซิปปาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเ รียนใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยมีกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อชวยใหผูเรียนไดมีการฝกคิดแกโจทยปญ
 หา และสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยมีหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาไววากิจกรรมการเรียน
การสอน (ทิศนา แขมมณี, 2555) นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น ครูจะเปลีย่ นบทบาทจาก
ผูใหความรูม าเปนผูอํานวยความสะดวกหรือสนับสนุนใหกําลังใจผูเรียนไดสรางองคความรูขึ้นดวยตนเอง จากการใหเขาไดลง
มือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล โดยที่การเรียนรูไ มไดอยูที่ตัวเนื้อหาเพียงอยางเดียว
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แตอยูที่กระบวนการเรียนรู (Process) เปนการเรียนรู วิธีที่จะเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาเพื่อชีวิต
ที่มิไดมุงใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตอนาคตเพียงอยางเดียว แตเปนการดําเนินชีวิตจริงไปพรอมกับการเรียนดวย โดยที่
ผูเรียนไดเรียนรูและรูจักกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สดุ และนํา
ความรูไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันได (ศิริพัฒน กันทะวงค ,2551)
การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตากปรากฏวา ป
การศึกษา 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลีย่ รอยละ 61.34 ซึ่งต่ํา
กวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรียนรู พบวาหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง อนุกรม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําทีส่ ุด ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร
เรื่อง อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิค CIPPA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูต อไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model
2. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA
Model
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโ ดยใช
CIPPA Model
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อนุกรม ประกอบดวยการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต และการหาผลบวก
n พจนแรกของอนุกรมเรขาคณิต
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อนุกรม
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อนุกรม
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ปการศึกษา 2560
ทั้งหมด 9 หองจํานวน 279 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัด
ตาก ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 แผน ซึ่งแตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเ ดิม ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความ
พรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกบั ความรูเดิมของตน ซึ่งผูส อนอาจใชวิธีการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงการ
เรียนรูต าง ๆ ซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกีย่ วกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ
โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน กระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูค วามเขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนแกผูอื่นและไดรบั ประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
ขั้นที่ 5 การสรุปจัดระเบียบความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูท ี่ไดรับ
ทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไ ดงาย รวมทั้ง
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูทไี่ ดเรียนรูมาไมมีการปฏิบตั ิ ขั้นนี้จะเปนขั้นที่ชวย
ใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผเู รียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความ
เขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผเู รียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบตั ิตามขอความรูทไี่ ด ขั้นนี้จะเปนขั้น
ปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย
ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไป
ใชในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญ
 หาและความจําในเรื่อง
นั้นๆ
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2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เปนลักษณะของแบบทดสอบที่มีเปนแบบอัตนัย จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 คาความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวามีคาเทากับ 0.97 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43-0.79 และคา
อํานาจจําแนก พบวา อยูระหวาง 0.21- 0.32
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10
ขอ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และ
คาความเชื่อมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.88
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10
ขอ มีคาความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และ
คาความเชื่อมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน เรื่อง อนุกรม
2. การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 คาบ/ชั่วโมง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนและ
หลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
2. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรูโ ดยใช CIPPA Model วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากทีส่ ุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
n
S.D.
t
Sig.
x
41
14.27
1.90
กอนเรียน
38.783** .000
41
24.15
2.11
หลังเรียน
**p < .01
จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา t = 38.783 และ Sig. = .000
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Model

2. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผดุงปญญา
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D
ความหมาย
x
1) มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางานอยางมีระบบ
3.41
0.51
ปานกลาง
2) มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาที่
3.62
0.50
มาก
3) มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว
3.66
0.38
มาก
4) มีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม
3.58
0.64
มาก
5) มีการเคารพกติกาของกลุม
3.66
0.48
มาก
6) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
3.53
0.51
มาก
7) แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
3.57
0.51
มาก
8) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3.43
0.44
ปานกลาง
9) รวมมือกันแกไขปญหา และปรับปรุงผลงานใหมปี ระสิทธิภาพ
3.51
0.49
มาก
10) ผลงานมีความถูกตองและเสร็จทันเวลากําหนด
3.47
0.44
ปานกลาง
รวม
3.54
0.49
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลีย่ ทักษะการทํางานทีมหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 3.54 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามขัน้ ตอนที่วางแผนไว
และมีการเคารพกติกาของกลุมมีคา เฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.66 และ S.D. = 0.38) และ ( x = 3.66 และ S.D. = 0.48)
รองลงมา คือ มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาที่ ( x = 3.62 และ S.D. = 0.50) และมีการให
ความชวยเหลือกันภายในกลุม ( x = 3.58 และ S.D. = 0.64) ตามลําดับ
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3. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดย
ใช CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผดุงปญญา
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
ความหมาย
x
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอื่นๆ
3.88
0.91
มาก
2. ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่
4.18
0.63
มาก
เรียนงาย
3. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบ มีเหตุผล และมีการ
2.60
0.49
ปานกลาง
วางแผนการแกปญหา
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควา
4.08
0.61
มาก
หาความรูอยูเ สมอ
5. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือ
4.13
0.79
มาก
ประดิษฐชิ้นงานที่แปลกใหม
6. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนสนุกและไมนาเบื่อ
4.03
0.48
มาก
7. เมื่อขาพเจาเขาหองสมุดขาพเจาจะไปทีต่ ูหนังสือคณิตศาสตร
2.93
1.09
ปานกลาง
8. ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเขาใจเกือบทุกชั่วโมงที่เรียน
2.60
0.49
ปานกลาง
9. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2.65
0.53
ปานกลาง
10. เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
4.18
0.38
มาก
เทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน
รวม
3.52
0.64
มาก
จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA
Model โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.52 และ S.D. =0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชา
คณิตศาสตรเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่เรียนงายและเนือ้ หาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน ( x = 4.18 และ S.D. =0.63) และ ( x = 4.18 และ S.D. =0.38) รองลงมา คือ คณิตศาสตร
เปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐชิ้นงานที่แปลกใหม ( x = 4.13 และ S.D. =0.79) และ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเ สมอ ( x = 4.08 และ S.D. =0.61)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่วางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ มีการแบงหนาที่อยาง
เหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาที่ และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่เรียนงายและ
เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาที่
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สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐชิ้นงานที่แปลกใหม และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA
Model สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูโ ดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรียนมีการฝกการคิดแกปญ
 หา และสามารถพัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา หลอเถิน (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูส ูงกวากอนเรียน และงานวิจัยของกัลยา พัน
ป (2551) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองจัดการเรียนรูแบบซิปปากับกลุมที่จดั การ
เรียนรูร ูปแบบวัฏจักรการเรียนรูรปู แบบซิปปามีคะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม ทีจ่ ัดการเรียนรู
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่วางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการแบงหนาที่
อยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาที่ และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดับ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูโ ดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรียนมีการฝกการคิดแกปญ
 หา และสามารถพัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสุคนธ สินธพานนท และคณะ (2554) ไดกลาววา โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เปน
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ้ง
เปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) ผูเรียนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบตั ิ ผูสอนเปนผูจัด
ประสบการณ การเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวม (Active Participation) โดยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนมีใจจด
จอผูกพันกับสิ่งที่ทํา ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองค
ความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่เรียนงาย
และเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน รองลงมาคือ คณิตศาสตรเปน
วิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐชิ้นงานที่แปลกใหม และคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามี
ความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ ดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรียน
มีการฝกการคิดแกปญ
 หา และสามารถพัฒนาผูเ รียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพัฒน
กันทะวงค (2551) นักเรียนทีไ่ ดรบั การพัฒนาศักยภาพโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิบปาโมเดล ในวิชาคณิตศาสตรมี
ผลการเรียนรูที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนที่พึงประสงคและมีเจตคติที่ดตี อวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น รวมทั้งมี
เจตคติทดี่ ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบซิปปาโมเดล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในขณะการทํางานเปนทีมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันในกลุมอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียนทุก
คนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานอยูตลอดเวลา
2. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพื่อใหนักเรียนทราบคะแนนของตนเอง
และคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะในทําวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาคนควาผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model กับตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนตน เพื่อนํามา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Math Camp activities to promote mathematics problem solving skills for grade 4 to 6 students
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปน
ทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร กลุมเปาหมาย จํานวน 56 คน เปนนักเรียนโรงเรียนบานเพชร
นิยมและโรงเรียนบานปางลับแล จังหวัดกําแพงเพชร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคาย
คณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะ
การทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผน (P) ขั้นดําเนินงาน
(D) ขั้นประเมินผล (C) และขั้นปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการเปนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมทักษะการแกปญหา ใน
4 ขั้นตอนไดแก ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นขั้นวางแผน ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบ และกิจกรรม
นันทนาการ เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในการเขารับความรูใ นเนื้อหาวิชาการ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร
2. นักเรียนมีทักษะการแกปญหา หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
ทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด และนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ
ของนักเรียน และขณะที่ครูสอนนักเรียนจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย ตามลําดับ
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีม /
เจคติตอคณิตศาสตร
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Abstract

The purposes of this research were to develop the Math Camp activities to promote
mathematics problem solving skills, to compare mathematics problem solving skills with criterion,
and to study teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp activities. The
target were 56 students from Ban Phet Niyom School and Banphanglablea School in
Kamphaengphet province in grade 4 to grade 6. Research tools including the Math Camp activities to
promote mathematics problem solving skills, Problem solving skills test, the questionnaire about
teamwork skills and attitude toward mathematics. The methodology was conducted 4 stage: Plan
(P), Do (D), Check (C) and Act (A). The data were analyzed by content analysis, average, standard
deviation, and independent samples t-test.
The result found that:
1. The Math Camp activities to promote mathematics problem solving skills were divided
into 2 types consisted the academic activities and recreation activities. The academic activities which
was focus on mathematics problem solving skills in four steps were Understanding the problem,
Devising a plan, Carrying out the plan, and Looking back. Each recreation activities focus of enjoying
and to prepare the students ready to academic activities.
2. The students had problem solving skills after using Math Camp activities was
significance higher than 70% at .05 level.
3. The students had teamwork skill in high level, the highest average score on they are
willing to work without a request, then their participation in the work done at that time, and their
opinion are useful for group, on many level respectively.
4. The student had at the attitude toward mathematics in high level, their feel happy
when learn mathematics, then mathematics is a challenging without subject, and I concentrate and
follow without feeling tried while teacher teaching.
The Keywords: Mathematics camp / problem solving / teamwork skills / attitude toward
Mathematics
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนิน
ชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหมๆ ที่จําเปน อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการ
ทํางาน ซึ่งทักษะการแกปญหาก็เปนหนึ่งในทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อันจะกอใหเกิดความพรอมของนักเรียน เพื่อ
เขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น (ไสว ฟกขาว, 2558) การแกปญหาเปนทักษะที่เปนประโยชนสําหรับการ
เผชิญกับความยุงยากของปญหาตางๆ เปนความสามารถในการใชประสบการณกําหนดทางเลือกเพื่อจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตอยางเปนระบบและเหมาะสมกับตนเองที่สุด แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับนักเรียนนั้น
ตองใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะของการแกปญหาในประเด็นปญหาที่หลากหลาย ใหประสบการณโดยตรงของปญหาใน
ชีวิตประจําวัน จึงจะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา (ไพโรจน คะเชนทร, 2555)
กิจกรรมคายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ที่ชวยเพิ่มพูน สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม ฝกความ
เปนผูนําและผูตาม (วารสารวิชาการ, 2552) ซึ่งกิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งกิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมวิชาการจะเปนการเรียนรูในเนื้อหาคณิตศาสตร สวนกิจกรรมนันทนาการ เปน
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กิจกรรมที่ชวยเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรดวย ซึ่งกิจกรรม
คายคณิตศาสตรนี้จะชวยในการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนได
ลงมือทํา คิด ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ที่หลากหลายดวยตนเอง (สถาบันการสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2549) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ที่สําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีมใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรม
ที่ชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล
หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช, 2560)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน โดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เกิดเจตคติที่
ดีตอคณิตศาสตร และยังพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกับเกณฑ
รอยละ 70
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร
4. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ตัวแปรตาม ไดแก - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ที่สงเสริมทักษะการแกปญ
 หา

- ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

- ทักษะการทํางานเปนทีม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนบานเพชรนิยม ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50 คน
และโรงเรี ยนบา นปางลั บแล ตํา บลสั กงาม อํ าเภอคลองลาน จั ง หวั ดกํ าแพงเพชร จํ านวน 6 คน ในระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 รวมทั้งสิ้น 56 คน
เครื่องมือวิจัย
1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมดําเนินการ
ใน 2 ลักษณะ ไดแก
1.1. กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 1 กิจกรรม แตละกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปที่ตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา
ที่กําหนดใหนี้มีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบได
คนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา เพื่อพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอื่นอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีขึ้นกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมา
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลขึ้นกวาเดิม
1.2. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมทศกัณฑ กิจกรรมแขงเบี้ย กิจกรรม
คณิตศิลป และกิจกรรมใจดวงนอย
2. แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมเพื่อคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ซึ่งจะเนนสงเสริมทักษะการแกปญหา โดยเนื้อหาของแตละกิจกรรมจะจัดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปน
2. จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาที่ในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละกิจกรรม
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร
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3. ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพื่อกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ขั้นดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนเวลา
2 วัน โดยจัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต
และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปที่ตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา
ที่กําหนดใหนี้มีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดยเริ่มจาก
การตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบ
ไดคนพบวิธีการแกปญหาใหม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา เพื่อพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอื่นอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีขึ้นกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมา
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลขึ้นกวาเดิม โดยนักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะ
วิทยากรเปนพี่เลี้ยงประจําฐาน
2. กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง
ประจํากลุมจากนั้นใหนักเรียนแนะนําตัวเพื่อเปนการทําความรูจักกับพี่เลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมนั้น เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค หลังจาก
การแขงขันพี่เลี้ยงประจําฐานแจกสรุปความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาของเนื้อหาในฐานนั้น แตละฐานจะมี
กระบวนการแกปญหาที่แตกตางกันออกไป
ขั้นประเมินผล (Check : C ) ดําเนินการดังนี้
นักเรียนทําแบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และ
แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร
ขั้นปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังนี้
ประชุมเพื่อติดตามผลดําเนินงานสวนที่เปนตามแผน และไมเปนไปตามแผน เอนําผลไปปรับปรุงตอไป
เปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันแรก คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน
แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ที่ควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน ไดแก มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ฐานไมเพียงพอ เครื่องเสียงขัดของ มีนักเรียนจากโรงเรียนบานปางลับแลมาเขารวมกิจกรรมเพิ่ม จํานวน 6 คน
ระยะที่ 2 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันที่สอง คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน
แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ที่ควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน ไดแก การแสดงของคณะ
วิทยากรมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ตัดกิจกรรมอําลาออกเนื่องจากเวลาในการดําเนินกิจกรรมไมพอ ชวงประกาศ
รางวัล เนื่องจากคุณครูผูมอบรางวัลทานแรกติดธุระกะทันหันทําใหลําดับการมอบรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหขอมูล
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งเก็บขอมูลจาการ
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
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ทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ .05
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย
ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอย
1.00 – 1.49
หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผลการวิเคราะห เปนดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล โดยกิจกรรมแบงออกเปน
2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาสาระคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู จํานวน 7 กิจกรรม
ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความจําเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวนเนื้อหาอธิบายกติกาและวิธีการ
เลนเกมของฐานนั้นๆ
2. ขั้นวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน
3. ขั้นดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวรวมกัน
4. ขั้นตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณาความถูกตองของคําตอบและ
วิธีการแกปญหา การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5

ภาพที่ 1 สามทหารเสือ

ภาพที่ 2 บันไดงูสมการ

ภาพที่ 3 กูระเบิด

ภาพที่ 4 โดมิโน
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ภาพที่ 5 แทนแกรม
1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร
และเปนการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
2. การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรม
คายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70
n
k
S.D.
t
Sig.
x
1.ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
56
14
15.07
2.72
2.99
.004
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.72 โดยมีคา t = 2.99 และ คา Sig. = .004
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปาง
ลับแล พบผลดังตาราง 2
ตาราง 2 เพื่อแสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ทักษะการทํางานเปนทีม
S.D.
ความหมาย
x
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน
4.29
0.89
มาก
2. ขาพเจาทํางานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
4.52
0.76
มากที่สุด
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม
4.23
0.87
มาก
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม
4.29
0.80
มาก
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได
3.36
1.46
ปานกลาง
6. ขาพเจาแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอกลุม
4.38
0.75
มาก
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.30
0.97
มาก
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ
4.23
1.01
มาก
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง
4.34
0.88
มาก
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
4.48
0.95
มาก
รวม

4.24

1.00

มาก
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จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน
ปางลับแล มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.24 และ S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขาพเจาทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.52 และ S.D. = 0.76) รองลงมาคือ
ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ( x = 4.48 และ S.D. = 0.95) และขาพเจาแสดงความคิดเห็น
ที่มีประโยชนตอกลุม ( x = 4.38 และ S.D. = 0.75) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน
ปางลับแล พบผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เจตคติที่มีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เจตคติตอคณิตศาสตร
x S.D. ความหมาย
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร
4.77 0.54
มากที่สุด
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน
4.13 0.81
มาก
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถของขาพเจา
4.39 0.71
มาก
4.ขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย
4.32 0.81
มาก
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
4.46 1.25
มาก
6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล
3.73 1.31
มาก
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
3.75 1.15
มาก
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหขาพเจาเปนคนที่คดิ อยางเปนระบบ
4.07 1.28
มาก
9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
4.07 1.11
มาก
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน
3.73 1.20
มาก
รวม
4.04 1.10
มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน
ปางลับแล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.04 และ S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.77 และ S.D. = 0.54) รองลงมาคือ วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ ( x = 4.39 และ S.D. = 0.71) และขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและ
ติดตามโดยไมรูสึกเบื่อหนาย ( x = 4.32 และ S.D. = 0.81) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรม
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยที่กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาสาระ
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5
สาระการเรียนรู จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวน
เนื้อหาอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานนั้นๆ ขั้นวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน
ขั้นดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวรวมกัน และขั้นตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยเพลงที่ใชในกิจกรรมมีทั้งเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
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ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางเจตคติที่ดตี อคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่มกิจกรรม
ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม รวมทั้งความสามัคคีกันภายในกลุม
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด และแสดงความคิดเห็น
ที่มีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตร และมีความสุขที่ไดเรียนคณิตศาสตร
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่ทาทายความสามารถ และขณะที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไม
รูสึกเบื่อหนาย ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรมแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบ เปนการเพิ่มพูนความรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ และยังชวยเสริมสรางทักษะการแกปญหา สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร และเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มกิจกรรม เสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและทักษะ
การทํางานเปนทีม และยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวงกอน ระหวาง และหลังการ
ทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววา การจัดคาย
คณิตศาสตร ที่มีทั้งกิจกรรมวิชาการในการเรียนรูเนื้อหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการที่ชวยเพิ่มความสนุกสนาน
ในการเรียนคณิตศาสตร ชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมที่จัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ
จริง และความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดย
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูที่สําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล หรือ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ
2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ
แกปญหา สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคา ย
คณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางถูกตอง โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุกสนานไป
พรอมกัน และในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการทําความเขาใจปญหา การวางแผน การดําเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบรวมกันอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะการแกปญหา รวมทั้งทักษะตางๆที่จําเปนใน
การดําเนินชีวิต และ บัวบาน วัฒนาศีล (2552) กลาววา การจัดกิจกรรมคายพุทธคณิตที่เนนใหนักเรียนแสดงขั้นตอน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร มีกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณเรียนรูที่แปลกใหม กระตุน
ใหคิด และกระตือรือรนในการที่จะเรียนรูดวย
3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ
ทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน มีการโตตอบกันระหวางกลุม มีการแขงขันและรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการฝกทักษะการทํางานเปนทีม รวมทั้งยังฝกใหนักเรียนรูจักการอยูรวมกันกับผูอื่น การชวยเหลือ
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ซึ่งกัน และกัน การแลกเปลี่ ยนเรียนรูกันภายในกลุ ม สอดคลองกับ สถาบันการสง เสริ มการสอนวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2549) ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดคายคณิตศาสตร เพื่อฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนทีม ฝกการ
อยูรวมกับผูอื่น การชวยเหลือกัน เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ มาเลียม
พินิจรอบ (2549) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะการแกปญหา เปนการฝกให
นักเรียนมีการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในตัวกิจกรรมก็สงผลใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนานเปนกันเอง
4. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอ
คณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรที่สงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และกิจกรรมนันทนาการ ที่ชวยใหนักเรียนไดผอนคลายกอนที่
จะเขารับการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร มีการรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบ เลนเกมตางๆ สงผลใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนการสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ผลดังกลาวสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการจัดคายคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร
สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) และงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะ
ราช (2560) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนที่จะดําเนินการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอไป จะตองทําใหเกิดเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบื่อ
3. สามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตร ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระ
การเรียนรูอื่นๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร ไดแก ทักษะการคิด
ริเริ่มสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม
2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรทสี่ งเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พรอมทั้งศึกษา
ความคงทนในการเรียน
3. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเขารวมกิจรรมคายคณิตศาสตร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความนาจะเปน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิซึม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 21
คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน โดยโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละ
ความสามารถ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซึม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
หลังการจัดการเรียนรูแบบปฏิบตั กิ ารตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ เรือ่ ง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณณ
ที่ตั้งไว สามารถนํามาใชเปนสื่อนวัตกรรม เพื่อแกปญหาในการเรียนการสอนได
คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

1

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
3
อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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Abstract
The purposes of the research were to compare their learning achievement subject
Probability before and after learning with mathematics learning management by hands – on learning
activities undertook constructivist theory. The samples consisted of 21 nine – grade students
Namnaowittayakom school Namnao district Phetchabun province. The employed research
instrument were 1) learning management plans subject Probability by hands – on learning activities
undertook constructivist theory ; and 2) a learning achievement test. Statistics employed for data
analysis were the mean and standard deviation and used t – test dependent was employed for
testing hypotheses.
The results of the study were as follows :
Mathematics learning achievement subject Probability after was significantly higher than
before that learning management by hands – on learning activities undertook constructivist theory at
the .01
The Keywords : Learning management plans / Mathematics learning achievement
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญกลุมหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร
มีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ
แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ
และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้งยังเปนยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปนทําเปน
แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กัลยา พันป, 2551, 3 ; อางถึงใน แกวตา ศรีจันทร,2553,
1)
จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผเู รียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน
เกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้ง
สามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวันได และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่ จําเปน ไดแ ก
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ
การนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่น ๆ และมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล พรอมทั้ง
ตระหนักในคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)
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จากการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู
ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 เรื่อง ความนาจะเปน มีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบต่ํา
รอยละ 15.63 พบวา คาเฉลี่ยของนักเรียนที่สอบไมผานรอยละ 42.20 ของคะแนนสอบปลายภาค ซึ่งเปนจุดประสงค
การเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยของนักเรียนที่สอบไมผานมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตร
เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองมีการทําความเขาใจในเนื้อหา หลักการและทฤษฎี ตองมีการทบทวนหลายครั้งเพื่อให
สามารถนําความรูมาใชได ซึ่งอาจทําใหเกิดความเบื่อหนายและสงผลใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตรและมี
ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น พบวาโดยสวนใหญองคประกอบที่สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือ ครูผูสอน เพราะ
ครูผูสอนสามารถนําเอารูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการสอนไปใชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ฉะนั้นครูผูสอนตองเลือกรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนให
เหมาะสมกับสภาพการเรียนของผูเรียนและการแกไขขอบกพรองที่เปนปญหาในการเรียนของผูเรียน หรืออาจจะ
พัฒนาการสอนนั้นจนกวาจะเกิดผลดี
จากปญหาขางตนผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการและ
การสอนตามแนวคิ ดทฤษฎีค อนสตรัค ติ วิซึ ม เพื่อ ให การสอนมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่งการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู
คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการ
ปฏิบัติจริง ยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่เปนรูปธรรม จึงทําให
นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนรูอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย และสื่อที่เราความสนใจ จน
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง โดยครูผูสอนจะเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนํา
ไดมีผูวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ไว
เจริญศักดิ์ ชูวงษ และคณะ (2557, บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะ
เปนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนไดรับการสอน และการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเมื่อ
บุคคลแตละคนไดรับประสบการณจะสรางกฎเกณฑและรูปแบบของการคิด และการเขาใจที่สอดคลองรับกันไดกับ
ประสบการณข องตนเอง การเรีย นรู จึง เปน กระบวนการของการปรับ รูปแบบโครงสรา งความรูค วามคิด ให เข ากั บ
ประสบการณใหมในแตละบุคคล จามรี สมานชาติ และคณะ (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาและทําวิจัยสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะเปนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอน
ไดรับการสอน
จากกรณีดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบปฏิ บั ติ ก ารตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึม โดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ
ปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมนั้น จะเปนเปนแนวทางใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี และพัฒนาเปน
นวัตกรรมอื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความนาจะเปน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิซึม
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สมมติฐานการวิจัย
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เรื่อง ความนาจะเปน ที่ประกอบไปดวย ความนาจะเปน การทดลองสุมและ
เหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ และความนาจะเปนกับการตัดสินใจ
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานระยะเวลา
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา 12
คาบ โดยมีการปฐมนิเทศและทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ 1 คาบ รวม 14 คาบ
คาบละ 50 นาที
กรอบแนวคิด
การจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความนาจะเปน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ที่
กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 1 โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 21 คน โดยการ
สุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความ
นาจะเปน จํานวน 14 แผน รวม 14 คาบ คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร
กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความนาจะเปน โดยเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นวางแผน ดําเนินการดังนี้
1.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเนื้อหา เรื่อง ความนาจะเปน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร และการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
1.2 จัดทําเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
2. ขั้นดําเนินการ มีดังนี้
2.1 ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง โดยการจัดการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเริ่มกระบวนการเรียนการสอนได ผูวิจัยไดใหผูเรียนได
ทําแบบฝกและแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง
3. ขั้นประเมินผล ดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดลองมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนกับ
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
4. ขั้นปรับปรุง
ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ในสวนที่เปนขอบกพรองมาหาวิธีการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชครั้งตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. หาตา สถิ ติ พื้น ฐาน ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ไ ด จ าก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
2. วิเคราหหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ตาม
เนื้อหาและความตรงตามโครงสราง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1
3. วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชสูตร KR – 20 พบวา ความความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.32 –
0.77 คาอํานาจจําแนก มีคาเทากับ 0.27 และคาความเชื่อมั่น มีคาเทากับ 0.87
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
โดยการ ทดสอบคาที (t – test แบบ Dependent Samples)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนกอนเรียน
กับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ไดผลดังนี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
การทดสอบ
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร

N
21
21

X

7.67
13.71

2

∑D

∑D

127

1,133

t
6.486 *

* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่เรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
หลังการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ ง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความนาจะ
เปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผลปรากฏวา หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สอดคลองกับ สุเจริญศักดิ์ ชูวงษ และคณะ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเรื่อง ความนาจะเปน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจต
คติตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุม
ทดลองสูงกวาของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง จึงทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน และจามรี สมานชาติ และคณะ
(2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอน เรื่องความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
ทฤษฎีพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
ทฤษฎีพหุปญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอคณิตศาสตรไมแตกตางกัน แตการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึมเปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถสรางสรรคดวยตนเอง ไดเห็นผลงาน
ของตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจ นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให โอกาสนักเรียนไดเลือก อยากลงมือ
ปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม กอนการเริ่มจัดการเรียนรูผูสอน
ควรวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมตองใชเวลาสวนหนึ่งในการวิเคราะหดานเนื้อหาและการสรางสถานการณที่นาสนใจ
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันได
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับสถานการณที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองหลากหลายขึ้น ทําวิจัยในกลุมสาระ
การเรีย นคณิ ตศาสตร ใ นเรื่อ งอื่ น ๆ เชน พื้ น ที่ผิ วและปริม าตร เป น ตน และควรทํา วิจั ยในรูป แบบของการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
แกวตา ศรีจันทร. (2552). วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา 2 โดยใช เ ทคนิ ค การสอนแบบ STAD.
กรุงเทพมหานคร : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
จามรี สมานชาติ และคณะ. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอคณิตศาสตร ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความนาจะเปน ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปญญา. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม, 6, 34 - 42
จุรีพร คําภัคดี. (2552). วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องเลขยกกําลัง
โดยการจัดการเรียนรูแบบการระดมสมอง (Brainstorming Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/6 โรงเรี ยนลาดปลาเคาพิทยาคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
เจริญศักดิ์ ชูวงษ และคณะ. (2557). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเรื่อง ความนาจะเปน ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม, 8, 169 – 180.
บุญชม ศรี สะอาด และคณะ. (2545). การประเมิน หลั กสู ตรการศึ กษามหาบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุษบงค สกุลหงส. (2557). การเปรียบเทียบผลการสอนความนาจะเปนดวยสื่อลูกเตา โรงเรียนมัธยมศาสตร
ปการศึกษา 2557. คนเมื่อ 14 สิงหาคม 2560. จากwww.mtm.in.th/academic/myfile/
080415112231_1.doc
พัชรียา เสนีย. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู (4MAT).
สุชาริณี เอี่ยมคง. (2552). การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนและเจตคติต อการเรีย นคณิต ศาสตร เรื่อ ง
เศษสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรม 4 MAT กับการสอนตามคูมือการ
จัดการเรียนรู. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี, ลพบุรี.

826
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความมีวินัยในตนเอง
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
The Study of Mathematics Learning Achievement, Problem Solving Ability in Mathematics and
Self-discipline by using CCR method on Fraction for Grade 4 at Banphetniyom School,
Kamphaeng Phet Province.
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กับเกณฑรอยละ 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อศึกษาความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
และแบบวัดความมีวินัยในตนเอง วิเคราะหข อ มู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค า ที
(t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 มีความมีวิ นั ย ในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค CCR
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเข า เรี ย นและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา และ
เมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีที่สุด ตามลําดับ
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร / ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / ความมีวินัยในตนเอง
/ การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
1
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Abstract
The purposes of this research were to compare achievement in mathematics of Grade 4
students after the learning activities CCR method with the set 80 percents criterion, to compare
achievement in mathematics of Grade 4 students before and after the learning activities CCR
method, to compare problem solving ability in mathematics of Grade 4 students before and after
the learning activities CCR method and to study self-discipline of students Grade 4 After learning
activities CCR method. The population in this study were Grade 4 students, second semester of
academic year 2017 at Banphetniyom School, Kamphaeng Phet Province 8 people. Tools used in the
research are Planning of learning management by using CCR method about fraction (total of 8
plans), mathematical learning achievement test, mathematical problem solving ability test and selfdiscipline measure. The statistics used for data analysis the average, A standard deviation and t-test
Dependent samples.
The study indicated that
1. The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR
method higher than the 80 percent level of statistical significance .05.
2. The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR
method higher than the previous class. The statistical significance level .05.
3. The grade 4 student had problem solving ability in mathematics after learning activities
CCR method higher than the previous class. The statistical significance level .05.
4. The grade 4 student had Self-discipline After learning activities CCR method in high
level. The highest average score on the students attend classes and activities on time, then they
perform duties assigned by the teacher and Submit assignments on time, and When they are
assigned to they interested in working for the best.
The Keywords: Mathematics Learning Achievement / Problem - solving Ability in Mathematics /
Self – discipline / CCR method
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ความเปนมาและความสําคัญ
สังคมไทยในปจจุบัน พบวา กําลังประสบกับปญหาความไรวินัยของคนในสังคม เห็นไดจากการที่สังคมเต็ม
ไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ทั้งปญหายาเสพติด การแกงแยงชิงดี การทุจริตและประพฤติมิชอบ การขาด
ความรับผิดชอบ การทารุณและทํารายรางกาย อาชญากรรม เปนตน และยังพบวา เด็กไทยเอาแตใจตนเองขาดการควบคุม
ตนเอง เนื่องจากพอแมและผูปกครองไมมีเวลาอบรมและตามใจ เด็กจึงไมไดรับการปลูกฝงวินัยในตน ดวยเหตุนี้ภาระหนัก
จึ ง เปนหนา ที่ สําคัญของโรงเรียนในการสร า งความมีวินัย อบรมเด็กใหมีวินัย และเนนกระบวนการที่ควรปลูกฝงตั้งแต
เยาววัยหรือในระดับประถมศึ ก ษาเพื่อใหเด็กมีทั้งความรู ความเขาใจ ตลอดจนจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
(จิตรา เสริมศรี, 2559: 1-2) ในการจั ด การศึกษาให ผู เรียนนั้นนอกจากจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูแลวยังตองพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคอื่นๆ ควบคูไปดวย การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545) กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรขึ้นในทุกระดับชั้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) แตนักเรียนสวนมากไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร
เทาที่ควร โดยเห็นไดจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ในระดับประเทศนักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 38.06 43.47
และ 40.47 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560) จากขอมูลดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้น จึงตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร และทักษะทางคณิตศาสตร เชน ความสามารถในการแกปญหาการแกปญหา เปนตน
การจัดการเรี ย นการสอนโดยใช เทคนิค CCR เปนการจั ด กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสรางคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปน
การจัดการเรี ย นรู ที่ ร วมแนวคิ ด จิ ต ตปญญา (Contemplative Education) การโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียน
การสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ไวดวยกัน ปจจุบันไดมีกระแสความตื่นตัว
และสนใจแนวคิดจิตตปญญา (Contemplative Education) ขึ้นในสังคมอยางกวางขวาง เนื่องจากมองเห็นวาเรากําลัง
ทบทวนและปฏิวัติการเรียนรูของมนุษยใหมอยางเรงดวน เพราะกระบวนการเรียนรูที่เปนกระแสหลักของสังคมใน
ปจจุบันมิไดเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถตอบโจทยของโลกและมนุษยได แตกลับสรางและสะสมปญหาที่เรงใหเกิด
วิกฤตที่รุนแรงและขยายตัวไปอยางรวดเร็ว และเห็นวามีแตการเรียนรูแบบใหมที่มุงพัฒนาในดานการวางพื้นฐานจิตใจ
และกระบวนทัศนใหมที่เปนองครวมอยางแทจริง และเนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความงาม
และความดีเทานั้นที่จะชวยนําพาสังคมโลกไปสูความสุขที่แทจริงได (ธนา นิลชัยโกวิทย, 2551: 5) การโคชชิ่ง (Coaching)
หรือสอนแนะ คือ การที่โคช (Coach) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนาและคนหาศักยภาพในตัว และแกไขปญหา ในการ
โคชชิ่งผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนผูเรียน การเรียนการสอนที่เนนการวิจัย หรื อ ใชวิจัยเปนฐาน
(Researching base Learning) เปนวิธีการสอนที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริม
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยลักษณะการจัดการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานเนนการสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับดําเนินการวิจัย ดวยการนําเนื้อหาที่ไดจากการวิจัยมาใชควบคูกับการสอนกระบวนการวิจัยทีละ
ขั้นตอนอยางเปนลําดับ จนผูเรียนเกิดทักษะในการดําเนินการทําวิจัยอยางถูกตอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555)
จากความสํ า คั ญ และเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามมุ ง หมายที่ จ ะพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิค CCR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร รวมถึงความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตรห ลั ง การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
4. เพื่อศึ ก ษาความมี วิ นั ย ในตนเองหลังการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิ ย ม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
- ความมีวินัยในตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
- ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
- ความมีวินัยในตนเอง

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิจัย คือ นักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จั ง หวัดกําแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ดวยเทคนิค CCR เรื่ อ ง เศษสวน ชั้ น ประถมศึกษาป ที่ 4 จํา นวน 8 แผน
ดําเนิน
การสรางโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม: ตระหนักรูคือพรอม ขั้นที่ 2
แสวงหาความรู: ถามคือสอน ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู:
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สะทอนคิดคือรู ขั้นที่ 5 สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา: เขียนคือคิด และนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณา
ความถูกตองและเหมาะสมในการที่จะนําไปใชสอนจริง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คุ ณ ภาพด า นความเที่ ย งตรง โดยการหาค า ความสอดคลองระหวางข อ คํา ถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีค า
อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเชื่ อ มั่น ตามวิ ธี ของ Kuder-Richardson (KR-20) เทากับ 0.88 ค า ความยากง า ย (p)
อยูระหวาง 0.4-0.7 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27-0.47
3. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิ ต ศาสตรเปนแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) เทากับ 1.00 และคาความเชื่อมั่น
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.89
4. แบบวัดความมีวินัยในตนเองเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ จํานวน 17 ขอ มีคาคุณภาพดานความเที่ยงตรง
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความเชื่อมั่นโดย
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.79
การเก็บรวมรวมขอมูล
1. ใหนักเรียนทํา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรกอนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
3. ให นักเรียนทํา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ต ศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบวัดความมีวินัยในตนเองหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตรห ลั ง การจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค
CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ใชการ
ทดสอบคาที (t-test one group)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิ ย ม จังหวัด กําแพงเพชร ใช การทดสอบ
ค า ที (t-test Dependent)
4. การศึกษาความมีวินัย ในตนเองหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช เ ทคนิ ค CCR ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ห ลั ง การจั ด การเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
CCRของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ผลดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80
N
k
t
Sig
µ
σ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
8
24.00
27.00
2.62
3.240
.014
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 4 โรงเรี ย นบ า นเพชรนิยม จั ง หวั ด กําแพงเพชร มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ห ลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.62 และ t = 3.240
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชร นิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจั ด การเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
Sig
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
N
t
µ
σ
กอนเรียน
8
12.25
2.62
16.364
.000
หลังเรียน
8
27.00
5.45
p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 โดยมี t = 13.502
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
ความสามารถในการแกปญหาทาง
N
t
Sig
µ
σ
คณิตศาสตร
กอนเรียน
8
25.50
7.051
19.625
.000
หลังเรียน
8
53.50
9.695
p < .05
จากตาราง 3 พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นบ า นเพชรนิ ย ม จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร มี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = 19.625
4. การศึ ก ษาความมี วิ นั ย ในตนเองหลั ง การจั ด การเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงผลแสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
ความมีวินัยในตนเอง
แปลผล
µ
σ
ดานความเชื่อมั่นในตนเอง
1. เมื่อไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมนักเรียนมั่นใจวาสามารถทําได
4.00 0.00
มาก
2. นักเรียนมีความมั่นใจวาสามารถทําไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของกลุม
4.13 0.64
มาก
เขาแขงขันตางๆ
3. นักเรียนกลาเสนอความคิดเห็นอยางมั่นใจ
3.75 0.71
มาก
ดานความตั้งใจจริง
4. เมื่อนักเรียนไดรบั มอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีที่สุด
4.63 0.52 มากที่สุด
5. นักเรียนสนใจที่ทําสิ่งใดนักเรียนจะพยายามหาหนทางทําจนบรรลุผลสําเร็จ
3.63 0.52
มาก
6. นักเรียนมีความตั้งใจเรียนขณะครูสอน
4.13 0.35
มาก
ดานความรับผิดชอบ
7. นักเรียนติดตามการบานที่สงครูเพื่อแกไขขอบกพรองใหถูกตอง
4.13 0.64
มาก
8. นักเรียนปฏิบตั ิหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครู
4.75 0.46 มากที่สุด
9. นักเรียนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกัน
4.13 0.35
มาก
ดานความเปนผูนํา
10. นักเรียนมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจเพื่อนใหรวมมือกันทํางาน
4.13 0.64
มาก
11. นักเรียนเสียสละเวลาในการทํางานกลุมใหสําเร็จ
4.38 0.52
มาก
12. นักเรียนจะฟงเหตุผลของผูร วมงานแลวนํามาไตรตรองกอนตัดสินใจ
3.38 0.52 ปานกลาง
ดานความอดทน
13. มีความอดทนตอการทํางาน ไมวางานนั้นจะยากเพียงใดก็จะทําจนสําเร็จ
3.75 0.46
มาก
14. เมื่อถูกตําหนินักเรียนจะไมโตตอบทันทีจะรับฟงเหตุผลกอน
4.00 0.76
มาก
15. เมื่อมีผูมาแสดงความคิดเห็นขัดแยง นักเรียนจะรับฟงจนจบกอนที่จะแสดง
4.13 0.64
มาก
เหตุผล
ดานตรงตอเวลา
16. นักเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
4.75 0.46 มากที่สุด
17. นักเรียนเขาเรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา
5.00 0.00 มากที่สุด
รวม
4.12 0.40
มาก
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ย นบ า นเพชรนิ ย ม จั ง หวั ด กํา แพงเพชรมี
ความมีวินัยในตนเอง หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.12 และ σ = 0.40)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเขาเรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 5.00 และ σ= 0.00)
รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา (µ = 4.75 และ
σ= 0.46) และเมื่ อ นั ก เรี ย นไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีที่ สุ ด (µ = 4.63 และ σ = 0.52)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียน
สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีที่สุ ด
ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ย นบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้ง นี้ เปนเพราะการจั ด การเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญา (Contemplative
Education) สอนแนะหรือโคชชิ่ ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching
base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว การจัดการเรียนการสอนแบบ
CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง
และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทําการวิจัยผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
วิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 73
2. นักเรียนชั้นประถมศึ ก ษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียน
คณิ ต ศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สู ง กว า กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญา (Contemplative
Education) สอนแนะหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching
base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไวนอกจากนี้ การจั ด การเรี ย น
การสอนแบบ CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรูจักตนเองทั้งจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปยะรัตน อินทะสุข (2557) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิ ต ตปญญา เพื่อพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิ ต ศาสตร ห ลั ง การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ CCR เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ บู ร ณาการจิ ต ตป ญ ญา
(Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปน
ฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยเฉพาะการเรี ย นการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ชวยใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับกีรตาพันธุ ฝาชัยภูมิ (2554: 30) ที่ได
กลาววา การเรี ย นการสอนที่ เ น น การวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ทํา ให ผูเรียนได
พัฒนาทักษะทางป ญ ญา ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการ
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คิดขั้นสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตุผลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการ
ประสานสั ม พั น ธ การวางแผนการวิ จั ย การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหา
ความรูและไดเรียนรูกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีที่ตนเองเกิดการเรียนรู
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยู ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายจากครู กั บ นักเรียน
สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีที่สุ ด
ตามลําดับ ทั้งนี้เปนการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนจัดการเรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญา (Contemplative
Education) สอนแนะหรือโคชชิ่ง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching
base Learning) ซึ่งเปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดย
ครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากนี้จิตตปญญา
(Contemplative Education) ยั ง ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ก ารพั ฒ นาจิ ต ใจ การรู จั ก ตนเอง และสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เกิดปญญาเขาใจและเขาถึงความจริงอันสูงสุด เกิดความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนุษย เกิดจิตสํานึกตอ
สวนรวม อันนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติทําใหผูเรียนไดฝกฝนการมี
วินัยในตนเองเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสายัณห วงศสุรินทร และคณะ
(2558) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบวา องคประกอบความมีวินัย มี 5 องคประกอบ
ไดแก วินัยในหนาที่ วินัยในตนเอง วินัยตอสวนรวม วินัยของคฤหัสถและสามเณร และวินัยของสามเณร โดยมีความตรง
เชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยคาดัชนีความสอดคลอง ดังนี้ คา χ2= 453.28, คา df = 206,
คา p-value = 0.00000, คา RMSEA = 0.038, คา GFI = 0.95, คา AGFI = 0.93, คา CFI = 0.98, RMR =0.52, และ
CN = คา 475.10
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
จริงหาคําตอบดวยตนเอง ดังนั้นในการจัดกิจกรรมแตละครั้งผูสอนจึงตองจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้ อ หาและผู เรียน
มากที่สุด
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนควรจัดกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียน
3. เบื้องตนในการจัดกิจกรรมครูผูสอนควรมีคําชี้แนะหรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอื่นๆ เชน ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรอื่นๆ เชน
ความนาจะเปน เปนตน
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในดานของความพึงพอใจของ
ผูเรียน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
A Study Mathematics Achievement by using STAD Technique in
Fraction and Decimal of Grade 7
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง เศษส ว นและทศนิ ย ม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ก อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวน
และทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเกณฑ เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพื่อศึกษาเจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชเทคนิคการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง
รองลงมาคือ คิดวาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ และรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับเพื่อนตามลําดับ
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Abstract
The purpose of this research were to compare the mathematics achievement in fraction and
Decimal of Grade 7 students before and after the learning by STAD technique. To compare the
mathematics achievemen in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD
technique with a 75 percent of the criterion. To study the team work skill in fraction and decimal of
Grade 7 students after learning by STAD technique and To study the Attitudes toward mathematics
in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of 42
students in Grade 7 class 2 from Of Wat Thai Chumphon School (Dam rong pra cha san) Muang
District, Sukhothai, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The
research instruments of as follows STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The
measurement of the team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics.
The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The research results were as follows;
1. The Grade 7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique
was higher than before the study significantly at .05 levels,
2. The Grade7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels,
3. Grade 7 has the teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level
STAD and considering a list of plans, found that management plans 5 with an average score of
learning are the second-best plan management learning management plan 3 and 2 respectively, the
learning.
4. Grade 7 with attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall
very level STAD. When considering a list of text found to 3) I'm willing to explain the math content
to my friends second article 8) I think the content of math is interesting . Article 1) I was fun to learn
about math and running with friends respectively .
The keyword: Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/
Attitudes toward mathematics
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ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อตองเผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆ ที่รออยูใน อนาคต มนุษยมองเห็น
คุณคาอเนกอนันตของการศึกษา มนุษยตองเรียนรูทักษะใหมเพื่อความอยูรอดในสังคม การรับรูถึงความเปลี่ยนแปลง
และความจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการเรียนรู (Martin, 2010) การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
เปนการเรียกรองใหเตรียมความพรอมพลเมืองสําหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อ สะทอนความเปนไปไดในดานตางๆ ของการ
เรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสรุปทักษะการเรียนรูที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ไดแก การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การสื่อสารและการรวมมือทํางาน การคิดเชิงวิพากษ และการ
แกไขปญหา ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และทักษะชีวิตและการทํางาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง
พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปน กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทําขึ้นเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานระดับทองถิ่นและสถานศึกษา
นําไปเปนกรอบ และทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
คณิตศาสตร หมายถึงภาษาที่ใชในการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใชตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ เปนตัวกลางใน
การสื่อสาร ผานกระบวนการคิด การคํานวณ และสังเกตอยางรอบคอบ เปนไปตามระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ
เชื่อ มโยงกันไปเปน ไปตามลํา ดับขั้ นความยากง าย (ปภณ ตั้ งประเสริ ฐ, 2558) สภาพการจั ดการเรีย นการสอน
คณิตศาสตร ปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องมาจากปญหาหลายประการ คือ ปญหาที่ตัวนักเรียน เชน
นักเรียนขาดความรูพื้นฐาน นักเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร ความสนใจและทัศนคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยจึงอยูในเกณฑ ไมนาพอใจ (กนกศรี วิลาวัลย, 2553) จากรายงานดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษาที่ผานมา ของของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง
ประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 6 หองเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรยังไมเปนที่นา
พอใจ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่
เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน รวมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนน
ความรูพื้นฐานของแตละบุคคล เรียกวา คะแนนฐาน (อทิติยา สวยรูป, 2556) จากปญหาที่กลาวมาผูศึกษาจึงนํา การ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มาพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจมากขึ้นในการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ที่
ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) ดวยการเรียนการสอนแบบกลุม
รวมมือ STAD ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได และเปนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่ กับเกณฑ
3. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการใชเทคนิคการเรียนรูแ บบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่1
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาคณิ ต ศาสตร โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง
เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑ รอยละ 75
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ซึ่งนําเสนอเนื้อหา 8 เรื่อง
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน
6 หองเรียน นักเรียนจํานวน 245 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน
1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุม แบบแบงกลุม
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เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวย
การเรียนรูที่ 1 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด ( x = 3.62 และ S.D. = 0.48)
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.41
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานที่ 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานที่ 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานที่ 3 การ
แสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเที่ยงตรง โดยการหาคา
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) มีคาเทากับ 0.72
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
2. การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังนี้
2.1 หาจํานวนนักเรียนทั้งหมดวามีกี่กลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม จะไดจํานวน
กลุมทั้งหมด 10 กลุม
2.2 กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมที่สมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังนี้
2.2.1 นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุดไดแก นักเรียนที่มีคะแนน ลําดับที่ 1-10จํานวน10คน
2.2.2 นักเรียนกลุมคะแนนปานกลางไดแก นักเรียนที่มีคะแนน ลําดับที่ 11-32 จํานวน 22 คน
2.2.3 นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุดไดแก นักเรียนที่มีคะแนน ลําดับที่ 33-42 จํานวน10 คน
2.2.4 กําหนดใหชื่อกลุมทั้งหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนที่เกงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่10 ใหอยูกลุม J และจากนั้นเริ่มใหมให
คนที่ 11 อยูกลุม J คนที่ 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมนี้จนถึง
นักเรียนคนที่ออนที่สุด
2.2.5 กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม
4. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
4.1 นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม
4.2 การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังนี้
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4.2.1 หาจํานวนนักเรียนทั้งหมดวามีกี่กลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม
จะไดจํานวนกลุมทั้งหมด 10 กลุม
4.2.2 กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมที่สมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังนี้
นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 1-10จํานวน 10 คน
นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 11-32 จํานวน 22 คน
นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 33-42จํานวน 10 คน
4.2.3 กําหนดใหชื่อกลุมทั้งหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนที่เกงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่10 ใหอยูกลุม J และจากนั้นเริ่มใหมให
คนที่ 11 อยูกลุม J คนที่ 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมนี้จนถึง
นักเรียนคนที่ออนที่สุด
4.2.4 กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน
4.3 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องทศนิยมและเศษสวน
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม
4.4 นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลั ง การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การทดสอบ
n
s
t
x
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
42
7.73
3.329
17.949*
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
42
16.17
0.935
* ระดับนัยสําคัญที่ .05
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 17.949
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
การทดสอบ
n
s
µ
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
42
16.17 0.935 15.00 8.088*
* ระดับนัยสําคัญ .05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 16.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.935 และคา t = 8.088
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STADในแตละดานทั้งหมด 8 แผน
ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 3
ดานที่ 2
ดานที่ 1
การแสดงความ
แผนการจัดการ
รวมทุกดาน
การใหความ
ความรับผิดชอบ
คิดเห็น
เรียนรูที่
ชวยเหลือ
ขณะทํางาน
ในการทํางานกลุม
เพื่อนในกลุม
กลุม
X1
X2
X3
S.D. 1
S.D. 2
S.D. 3 X รวม
S.D. รวม
1. เศษสวนและการ
3.12 0.66
3.71
0.45
3.69 0.41 3.50
0.50
เปรียบเทียบเศษสวน
2. การบวกและการ
3.55 0.54
3.85
0.36
3.59 0.52 3.85
0.47
ลบเศษสวน
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ตารางที่ 3

(ตอ)

แผนการจัดการ
เรียนรูที่
3. การคูณเศษสวน
4. การหารเศษสวน
5. การบวกและการ
ลบทศนิยม
6. การคูณทศนิยม
7. การหารทศนิยม
8. ความสัมพันธ
ระหวางทศนิยมและ
เศษสวน
รวมทุกแผน

ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 1
การใหความ
การแสดงความ
ความรับผิดชอบ
ชวยเหลือ
คิดเห็น
ในการทํางานกลุม
เพื่อนในกลุม
ขณะทํางานกลุม
X1
X 2 S.D. 2 X 3
S.D. 1
S.D. 3
3.29
0.46 3.84 0.39 4.12
0.10
3.39
0.78 3.85 0.36 3.72
0.49

รวมทุกดาน

X รวม
3.75
3.65

S.D. รวม
0.31
0.54

3.57

0.53

3.86

0.38

3.72

3.72

3.71

1.54

3.12
3.29

0.38
0.75

3.58
3.45

0.54
0.54

3.58
3.58

0.54
0.54

3.42
3.43

0.48
0.61

3.18

0.69

4.01

0.00

3.58

0.53

3.62

0.50

3.31

0.59

3.76

0.37

3.69

0.85

จากตารางที่3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( x = 3.76 และ S.D. = 0.37) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x = 3.69 และ S.D. =
0.85) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.31 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน
พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.85 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือแผนการจัดการ
เรียนรู ที่ 5 ( x = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( x = 3.75 และ S.D. = 0.31) ตามลําดับ
แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทักษะการทํางานเปนกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน
X
S.D
ระดับทักษะ
แผนที่
1. เศษสวนและการ
3.53
0.56
ดี
เปรียบเทียบเศษสวน
2. การบวกและการลบ
3.66
0.48
ดีมาก
เศษสวน
3. การคูณเศษสวน
3.71
0.29
ดีมาก
4. การหารเศษสวน
3.65
0.55
ดีมาก
5. การบวกและการลบทศนิยม
3.72
1.54
ดีมาก
6. การคูณทศนิยม
3.41
0.48
ดี
7. การหารทศนิยม
3.42
0.61
ดี
8. ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
3.56
0.41
ดี
ทศนิยมและเศษสวน
รวม
3.58
0.61
ดี

ตารางที่ 4
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จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.58 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.72 และ S.D. =1.54) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( x =
3.71 และ S.D. = 0.29) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( x = 3.66 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ
4.การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D.
x
1. ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร
4.21
0.41
รวมกับเพื่อน
2. ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเนื้อหาที่ยาก มีความซับซอน และ
1.28
0.45
นาเบื่อ
3. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง
4.83
0.37
4. ฉันสามารถนําความรูเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับสามารถ
4.21
0.41
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
5. ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่งาย
1.71
0.45
6. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคยเกี่ยวกับ
1.07
0.26
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ
7. ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร
3.66
0.47
8. ฉันคิดวาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ
4.59
0.49
9. ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรทุกวัน
3.83
0.43
10. ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
4.09
0.37
รวม
4.09
0.37

แปลผล
มาก
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.09 และ S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3.
ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง ( x = 4.83 และ S.D. = 0.37) รองลงมา คือ ขอ 8. ฉันคิดวา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ ( x = 4.59 และ S.D. = 0.49) และขอ 1. ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพื่อน ( x = 4.21 และ S.D. = 0.41) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ตามลําดับ
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4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
โดยรวมอยู ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป นรายข อ พบวา ข อฉั นยิ น ดีที่ จะอธิ บายเนื้อ หาคณิต ศาสตรใ หเ พื่อ นๆฟ ง
รองลงมาคือ ขอฉันคิดวาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ และขอฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตรรวมกับเพื่อนตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ การเรียนทีจัดใหผูเรียนไดเรียนเปนกลุมคละกันในระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอน ในการจัดการเรียนรูไมซับซอนและสามารถ
ประยุกต ใชสอนกับทุกรายวิชาโดยจัดการเรียนรูออกเปนกลุม การเรียนตามขั้นตอนการเรียนแบบกลุมรวมมือ โดยใช
เทคนิคแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียนเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4-5 คน ที่มีความสามารถคละกัน คือ เกง ปาน
กลาง ออ น เรีย นร วมกัน โดยนั กเรียนจะมีค ะแนนความรู พื้น ฐานของแตล ะบุค คล เรีย กวา คะแนน จึง มีผ ลทํ าให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา พระโรจน (2551 : บทคัดยอ) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูปแบบ STAD และเรียนรูตามปกติ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ คํามวน สิดประเสิด (2556) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสามัคคี อําเภอหลวงนา ทา จังหวัดหลวงนา ทา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใช
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่ไดการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
และชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพื่อทํา
ใหผลงานประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรม
การทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของอนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87)
ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดาน
กระบวนการ (E1)
สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
3. ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค
STAD เปนการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนที่มภี ูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็น
กัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึก
ที่ดีตอผูอื่นในสังคมมากขึ้น ทําใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการ
ทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่นและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูโ ดยใช
เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนน
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เฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และชไมพร รังสิยานุพงศ (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอยูในระดับดี
4. เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริ ม แรงให ผู เ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู อ ย า งดี กระตุ น ให ผู เ รี ย นอยากเรี ย นเพื่ อ ต อ งการพั ฒ นา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2557) ที่วา การกระทํา ใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรง จะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้น
อีกสวนการกระทํา ที่ไมมีการเสริมแรง แนวโนมที่ความถี่ของการกระทํานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด การเสริมแรงที่
แปรเปลี่ยนทํา ใหการตอบสนองคงทนกวาการเสริมแรงที่ตายตัว การใหแรงเสริมหรือใหรางวัล สามารถชวยปรับหรือ
ปลูกฝงนิสัยที่ตองการได ดังนั้น นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวนี้ในวิชาคณิตศาสตร จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตรในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไมตรี พุทธขันธ (2555) ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาคณิตศาสตรเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 ผลการวิจัยพบวา
เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูใน
ระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงแรกครูควรชี้แจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตาง ๆ ในการเรียนรูให
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน และ
คอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางทั่วถึง
4. ขณะที่ทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพื่อไมใหรบกวนเพื่อนใน
กลุมอื่น ๆ
5. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพื่อใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในเรื่องอื่น หรือในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคเชาวนอารมณ เปนตน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
A study mathematics achievement by using STAD techniquefor grade 9
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 เพื่อ
ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระศรี น คริ นทร กํ า แพงเพชร ภาคเรี ยนที่ 2 ป การศึ ก ษา 2560 ซึ่ง ได ม าโดยวิ ธี ก ารสุ ม แบบแบ ง กลุ ม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 และ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การ
คํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ
คําสําคัญ:

1
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Abstract
The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 9 students
before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics achievement of grade 9
studentsafter learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion.To study the team work skill
and To study the Attitudes toward mathematics of grade 9 students after learning by STAD technique.
The samples of 30 students in grade 9 class 3 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng
Phet, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments
of as follows; STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the
team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by mean,
standard deviation and t-test.
The research results were as follows;
1. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher than
before the study significantly at .05 levels,
2. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher than
the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels,
3. The students had teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level.and
considering a list of plans, found that lesson plans 1 with an average score of learning are the second is
lesson plan 4 and lesson plan 5 respectively.
4. The students had attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall very
level. When considering a list of text found to that The students often avoid making unfamiliar math
problems, Average maximum. Second is Mathematical calculations are easy for The students. and The
students always keen on researching mathematics, than the previous.
The keyword: Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/
Attitudes toward mathematics
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ความเปนมาและความสําคัญ
โลกยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อตอง
เผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆที่รออยูในอนาคต มนุษยมองเห็นคุณคาอเนกอนันตของการศึกษา เพื่อนําไปสูการมีชีวิตที่ดี
ขึ้นในศตวรรษใหมทักษะที่มนุษยมีและใชไดผลในโลกยุคกอนๆไมสามารถใชไดผลในยุคปจจุบันและอนาคตมนุษยตองเรียนรู
ทักษะใหมเพื่อความอยูรอดในสังคม (เอกชัย พุทธสอน, 2557 : 10) การเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผูเ รียนสําหรับศตวรรษที่ 21
ดานทักษะ ประกอบดวยกลุมทักษะตาง ๆ 3 กลุม ไดแก 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานขอมูล
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพสําหรับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโ ลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน
ประกอบดวยความสามารถในการปฏิบัติ 4 ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียก 4 การ ไดแก การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การทํางานรวมกัน (Collaboration) และการสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ
พานิช, 2555: 2) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะดังกลาวสามารถใชวิธีการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการจัดการ
เรียนรู (Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 11)
การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผเู รียนรักการเรียน การเรียนของผูเรียนจะไปสูจดุ หมาย
ปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูส อน หรือผูสอนดวยเชนกัน หาก
ผูสอนรูจ ักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียน ดังนั้น การที่ผสู อนจะสงเสริมใหผเู รียน
มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญานั้น การสงเสริมที่ดที ี่สุดก็คือการให
การศึกษา ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (คูมือการ
จัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู, 2555 : 3) ดังนั้นครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนที่เปนการเรียนรูที่พัฒนาทางดานสมองการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค STAD เปนวิธีสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันซึ่งนําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชาและหลายระดับชั้นโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ
โดยทั่วไปจะมีสมาชิก 4 คนที่มีความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คนปานกลาง 2 คนและออน 1 คนนักเรียนในกลุม
ตองเรียนและรับผิดชอบงานของกลุมรวมกันนักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกัน และกันสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกันเมื่อไดคะแนนถึงเกณฑที่
กําหนดไว การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เปนวิธีการจัดกลุมการทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรู และ
เพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน และความรวมมือภายในกลุม (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2551 : 45) ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอคณิตศาสตร และอยากเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
เจตคติตอคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในอันที่จะชวยสงเสริมการเรียนรู กลาวคือ นักเรียนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ
ไดดีขึ้นหากนักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ วิชานั้น ๆ ดังนั้น นักเรียนที่มีเจตคติที่ไมดีตอคณิตศาสตรก็จะทําให การเรียนคณิตศาสตรไม
ประสบผลสําเร็จเพราะจะทําให นักเรียนไมสนใจไมศึกษาหาความรูไมชอบไมเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร และเห็นวาวิชา
คณิตศาสตรนาเบื่อหนาย ลักษณะของนักเรียนที่เรียนออนคณิตศาสตรมักจะมีเจตคติทางลบตอคณิตศาสตร คิดวาตนเปนผู
ลมเหลวเสมอ ไมชอบเขาชั้นเรียน ไมชอบทํางานชอบรบกวนนักเรียนคนอื่น เบื่อหนายการเรียนอยากหนีโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้
มีผลตอทั้งสิน้ ดังนัน้ การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรไดดีจะตองมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร (สมจิตร หงสสา, 2551: 62)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรู นาจะเปนแนวทางในการชวย
แกไขปญหาการเรียนของนักเรียน เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาทางการเรียนคณิตศาสตร และชวยสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรู ตามความถนัดของแตละบุคล ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ตลอดจน สงเสริมใหนักเรียนไดมี
โอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครั้งนี้
ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง อสมการ ทั้งหมด 8 ชั่วโมง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
- ทักษะการทํางานเปนกลุม
- เจตคติตอคณิตศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมด 4 หอง จํานวน 109 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1
จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
( x = 3.62 และ S.D. = 0.48)
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2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเที่ยงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอ
นบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21
– 0.41
3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานที่ 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานที่ 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานที่ 3 การแสดง
ความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวาไดคาความเที่ยงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเที่ยงตรงโดยการหาคา
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) มีคาเทากับ 0.72
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ
2. การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนี้
2.1 หาจํานวนนักเรียนทั้งหมดวามีกี่กลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3/3 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะไดจํานวนกลุมทั้งหมด 7
กลุม
2.2 กําหนดนักเรียนเขากลุม เพื่อใหไดกลุมที่สมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังนี้ นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่
1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 8-23 จํานวน 16 คนนักเรียน
กลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนการเรียน ลําดับที่ 24-30 จํานวน 7 คน
2.3 กําหนดใหชื่อกลุมทั้งหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจากนักเรียนคน
ที่เกงที่สุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงนักเรียนคนที่ 7 ใหอยูกลุม G และจากนั้นเริ่มใหมใหคนที่ 8 อยูกลุม G
คนที่ 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่ 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมนี้จนถึงนักเรียนคนที่ออนที่สุด
2.4 กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จาก
กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม F-G ประกอบดวย กลุม
คะแนนสูงสุด 1 คน กลุม คะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ จํานวน 8 คาบ
โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะที่นักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกตทักษะการทํางานเปน
กลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม
4. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test)
3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
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เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การทดสอบ
n
S.D
t
x
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
30
11.27
1.99
15.922
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
30
16.47
1.63
p < .05
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t = 15.922
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75
การทดสอบ
n
S.D
µ
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
30
16.47
1.63
15.00
4.195
p < .05
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคSTADสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.47 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 และคา t = 4.195
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3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค

ตาราง 3 แสดงค า เฉลี่ ย ( x ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั ก ษะการทํ า งานเป น กลุ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละดานทั้งหมด 8 แผน
ทักษะการทํางานเปนกลุม
ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3
รวมทุกดาน
ความรับผิดชอบ
การใหความ
การแสดงความ
ในการทํางาน
ชวยเหลือ
คิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรูที่
กลุม
เพื่อนในกลุม ขณะทํางานกลุม
X รวม S.D.
X3
X1
X2
S.D. 1
S.D. 2
S.D. 3
รวม

1. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.86 0.38 3.43 0.53 3.57 0.53 3.62 0.48
2. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.29 0.49 3.71 0.49 3.71 0.49 3.56 0.49
3. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.29 0.76 3.29 0.76 3.57 0.53 3.38 0.68
4. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.57 0.53 3.57 0.79 3.71 0.49 3.62 0.60
5. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.57 0.53 3.71 0.49 3.43 0.53 3.57 0.52
6. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.29 0.49 3.57 0.53 3.86 0.38 3.43 0.46
7. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.29 0.76 3.71 0.49 3.57 0.53 3.52 0.59
8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.29 0.49 3.43 0.79 3.71 0.49 3.48 0.59
รวมทุกแผน
3.43 0.55 3.55 0.61 3.64 0.50
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x
= 3.43 และ S.D. = 0.55) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม ( x = 3.55 และ S.D. = 0.61) และความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.43 และ S.D. = 0.55) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.62 และ S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( x = 3.62
และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( x = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน
X
S.D
ระดับทักษะ
แผนที่
1. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.62
0.48
ดีมาก
2. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.56
0.49
ดี
3. อสมการและกราฟแสดงจํานวน
3.38
0.68
ดี
4. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.62
0.60
ดีมาก
5. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.57
0.52
ดี
6. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.43
0.46
ดี
7. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.52
0.59
ดี
8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3.48
0.59
ดี
รวม
3.52
0.55
ดี
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จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.52 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.62 และ S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( x = 3.62 และ S.D. =
0.60) และแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 ( x = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลําดับ
4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
เจตคติตอคณิตศาสตร
S.D. แปลผล
x
1. การเรียนคณิตศาสตรทําใหผเู รียนมีความเปนผูนํา
4.46
0.60
มาก
2. การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมทีไ่ มนาเบื่อหนาย
4.43
0.63
มาก
3. การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน
4.80
0.40 มากที่สุด
4. การเรียนคณิตศาสตรสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.41
0.60
มาก
5. การเรียนคณิตศาสตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองมากยิ่งขึ้น
4.07
0.26
มาก
6. กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
4.73
0.49 มากที่สุด
กับการเรียน
7. ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร
4.79
0.46 มากที่สุด
8. ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกีย่ วกับวิชา
4.77
0.47 มากที่สุด
คณิตศาสตรอยูเสมอ
9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตรใหเพื่อนๆฟง
4.36
0.60
มาก
10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย
4.93
0.26 มากที่สุด
รวม
4.58
0.48 มากที่สุด
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.58 และ S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยง
การทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ การคํานวณเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน ( x = 4.80 และ S.D. = 0.40) และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ( x = 4.79 และ S.D. = 0.46) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ตามลําดับ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ การคํานวณเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงใหเห็นวา การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นั้นเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ 4-5 คน เพื่อให
บรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
ตลอดจนลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนที่เรียนไมเกง ทําใหคน
ที่เรียนเกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องที่ดีขึ้น สวนคนที่เรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในน้ําใจเพื่อน
มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญในการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ (2553 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยการ
เรียนรูการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 แสดงใหเห็นวา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพื่อทําใหผลงาน
ประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson)
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิด
ของวิลสัน (Wilson) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 75.16
3. ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา
นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปน
การเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและ
เห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกที่ดีตอผูอื่นในสังคม
มากขึ้น ทําใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียน
ไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่นและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี
สาลีวงษ(2553 : บทคัดยอ) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STADของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางาน
กลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44
คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา
นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการแขงขันกัน
และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพื่อตองการพัฒนาความกาวหนาของกลุมและของตนเอง
ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto (1999 :
3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ
ตอคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู
ปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการมีจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียน
ที่เรียนโดยการเรียนรูปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนที่จะนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใช ครูตองศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บทบาทของครูบทบาทของนักเรียนคําถามและคําแนะนําที่จะใหกับนักเรียนใหชัดเจน และครูตองชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจ
กอนที่จะไดรับการเรียนรู เพราะถานักเรียนไมเขาใจ อาจจะสงผลใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ในชั่วโมงแรก ครูควรชี้แจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรูใ ห
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ยึดผูเรียนเปนสําคัญ กอนการแบงกลุมใหนักเรียนทํากิจกรรมตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และพื้นฐานเดิมของนักเรียนแตละคน
ครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆ กัน
4. ขณะที่ทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆ เพื่อไมใหรบกวนเพื่อนในกลุม
อื่นๆ
5. ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เชน วิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯลฯ เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณในการเชื่อมโยง
ความรูระหวางสาขาวิชา และเกิดประโยชนทางดานการนําไปใช หรือการคนพบความรูใหม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิดโดย
ใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
2. ควรศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อขยายผลทางการศึกษาตอไป
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1.
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน จํานวน 5 แผน 2.
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบคาที (t-test dependent)
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผานการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ มีผลการทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นรวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง การเคลื่อนที่
Abstract
The purposes of this research were to compare a learning achievement between before and
after using 7E learning inquiry cycle with concept mapping technique on movement of seventh
grade students. The sample were 45 students of seventh grade at during second semester of the
2017 academic year at Chalermkwansatree School, Phitsanulok . The instruments used in the study
of 1. Learning management plans for the 7E learning inquiry cycle together learning with concept
mapping technique on Movement and 2. Multiple-choice achievements test four option 20 items.
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.
The research results were that; Student had achievement of study plans based on both 7E
learning inquiry cycle with concept mapping technique on Movement for seventh grade student post
learning was higher than pre-learning at a significance level at .05
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ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ที่ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตราที่ 24 วาใหฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และสามรถประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําเปน คิดเปน นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางการจัด
หลักสูตรไวในมาตรฐาน 28 วาสาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดาน
ความรู ความคิดความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545) จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุงเนนใหมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล
จากแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับการ
ประเมินของ PISA ที่เนนการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูและทักษะเพื่อแกปญหาในชีวิตจริงหรือ
ที่เรียกวา “การรูเรื่อง” (Literacy) ในสามดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ซึ่งการรูเรื่องทั้งสามดานนี้ ถือวาเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งจําเปนที่ประชากรตองมีเพื่อการพัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากผลการประเมินของ PISA ทําใหทราบวาระบบการศึกษาของประเทศไทยไดเตรียมความพรอมสําหรับ
นักเรียนในการดําเนินชีวิตและมีสวนสรางสรรคสังคมไดมากนอยเพียงใด (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
จากผลการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบวา ผลการประเมินทั้งสามดานมีแนวโนมลดลง ใน
PISA 2015 ทั้งสามดานกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เปนดาน
ที่มีคะแนนลดลงเปนลําดับที่สอง (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบวา การ
ประเมิน PISA 2015 มีแนวโนมคะแนนวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยโดยรวมลดต่ําลง คะแนนลดลงจนเทากับการ
ประเมิน PISA 2006 ที่วิทยาศาสตรเปนวิชาหลัก คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย คือ 421 คะแนน อยูในชวง
ลาดับที่ 51 - 57 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานขององคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Cooperation and Development : OECD) มากกวาหนึ่งระดับ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร
ลดลงรอยละ 12.13 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ
0.08 และเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรปการศึกษา 2557 กับปการศึกษา 2556 พบวาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.15
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
จากการศึกษาคนควาพบวารูปแบบการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเขาใจ
กระบวนการสืบเสาะหาคําตอบ ซึ่งสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอธิบายความหมายของวิธีสืบเสาะหา
ความรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E Learning Cycle) ไววา เปน รูปแบบการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม
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ในกิจกรรมและมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนในการที่จะเรียนรู อยากรูอยากเห็น แสวงหาคําตอบดวยการปฏิบัติ
จริง ซึ่งจะชวยสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในปค.ศ. 2003 Eisenkraft ไดขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E Learning
Cycle) เปนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) ซึ่งการสอนแบบวัฏ
จักรสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนรูปแบบการสอนที่ชวยใหนักเรียนสามารถประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ไดเรียนมาใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยมุงเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของ
นักเรียน เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของนักเรียนทําใหครูไดคนพบวานักเรียนจะตองเรียนรูอะไรกอนที่จะ
เรียนในเนื้อหานั้น ๆ เนนใหนักเรียนเปนผูควบคุมหรือเปนผูนําตนเองในการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายและไมเกิดแนวคิดที่ผิดพลาด (ณัฐมน เดชมา, 2555)
เทคนิ ค แผนผั ง มโนทั ศ น เ ป น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะด า น
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รูจักจัดกระทํา
ขอมูลเพื่อนํามาสูการตีความหมายขอมูล หาขอสรุปและสามารถนําเสนอขอมูลจากการคนควาอยางมีความหมาย (ทิศ
นา แขมมณี, 2544)
จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ เพื่อชวยให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
สามารถเชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาในบทเรียนแลวอธิบายและสรุปเปนประเด็นที่สําคัญ สรางแผนผังมโนทัศนที่เขาใจได
งายขึ้น และจดจําไดนาน
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่ ดวยการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning
Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ดานตัวแปร
1.1 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry
Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่
2. ดานเนื้อหา
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่อง การเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาดังนี้
2.1 การบอกตําแหนงของวัตถุ
2.2 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ
2.3 ปริมาณเวกเตอร และปริมาณสเกลาร
2.4 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
3. ดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น
(7E Learning Inquiry Cycle)
รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง การเคลื่อนที่

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรและกลุมเปาหมายใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1.1 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
1.2 กลุ มตัว อย าง นักเรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรีย นเฉลิม ขวัญ สตรี อํา เภอเมื อง จัง หวัด พิษณุ โลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 45 คน จาก 1 หองเรียน
เปนหองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบในการสอนไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือวิจัย (รายงานคุณภาพ)
2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับ
การเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ จํานวน 5 แผน จํานวน 8 ชั่วโมง จากการตรวจสอบหาคุณภาพของ
เครื่องมือพบวามีคาเฉลี่ยตัดสินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 4.00 – 4.80 ซึ่งมีระดับความเหมาะสม
มาก และมากที่สุด
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ จํานวน 20 ขอ เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก มีคาความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู (IOC) อยูระหวาง
0.6 – 1.0 คาความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.90 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34 –
0.68 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23 - 0.50
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แลว
เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบกอนเรียน นําไปวิเคราะหผล
3.2 ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู 7 ขั้ น (7E
Learning Inquiry Cycle) รวมกับแผนผังมโนทัศน จํานวน 5 แผน เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยมีการจัดการเรียนรูตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) เปนขั้นที่ผูสอนจะตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดง
ความรูเดิม
3.2.2 ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจจากความสงสัย
3.2.3 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase) เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็จะมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เปนไป
ได ลงมือปฏิบัติเพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ
3.2.4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นนี้เมื่อผูเรียนไดขอมูลมาอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบ
แลว จึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ
3.2.5 ขั้นขยายความรู (Expansion Phase/ Elaboration Phase) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม
3.2.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นนี้เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆวา
ผูเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด
3.2.7 ขั้นนําความรูไปใช (Extension Phase) ผูเรียนไดนําสิ่งที่ไดเรียนมาไปประยุกตใชใหเกิด ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
โดยนําการเขียนแผนผังมโนทัศนมาใชในขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนวิธีที่ผูเรียนสามารถนําความรูเกามาเชื่อมโยงกับความรูใหมไดจากขั้นตรวจสอบความรูเดิม
(Elicitation Phase) ผูเรียนจะเกิดความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดอยางถองแท เกิดความคิดรวบยอด และแผนผังมโนทัศน
จะชวยใหผูเรียนแสดงความคิดรวบยอดออกมาเปนรูปธรรมได
3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบกลุมตัวอยางหลังเรียน
(Post-test) โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แลวเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่ กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผัง
มโนทัศน (n= 45 คน)
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. Deviation)
�)
(𝒙
กอนเรียน
10.60
1.48970
หลังเรียน
13.31
1.89976
* มีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ .05

ผลการทดสอบ

t

Sig. (2-tailed)

11.047

.00*

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.60 คะแนน
และเทียบกับคะแนนการทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
7 ขั้น (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.31 คะแนน พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
2. การศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 60 (n = 45 คน)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของกลุมตัวอยางเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ
60 (n = 45 คน)
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการทดสอบ
t
Sig. (2-tailed)
(Std. Deviation)
�)
(𝒙
หลังเรียน
13.31
1.489
5.904
.00*

* มีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรู
แบบวั ฏ จั ก รการสืบ เสาะหาความรู 7 ขั้ น ร ว มกับ การเขี ย นแผนผัง มโนทั ศ น เรื่ อง การเคลื่ อ นที่ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 13.31 สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.31 คิดเปนรอยละ 66.55 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.31 คิดเปนรอยละ 66.55 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สงผล
ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลายนอกหองเรียน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม สงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการ
คิด อีกทั้งยังแสดงพฤติกรรมถึงความเปนผูนํา กลาแสดงออก และแสดงความสามารถอยางเต็มที่ในกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง และมีการเขียนแผนผังมโน
ทัศนเพื่อสรุปความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถนําแผนผังมโนทัศนมาทบทวนความรู และทําให
เกิดความคงทนของขอมูลอีกดวย สงผลตอความรู ความจํา ซึ่งเปนพื้นฐานของความเขาใจในเนื้อหา จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเอง และมีการอภิปรายรวมกัน และระดมความคิดเพื่อสรุป เปน
แผนผังมโนทัศน ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกัน จึงตองใชความรู ความจําหรือความคงทน
ของความรู เพื่อชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูตางๆ จนสามารถนําความรูที่เกิดขึ้นนั้นมาผานกระบวนการคิด และ
สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนได
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลชนก อินตะโมงค (2559) ซึ่งไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา และการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)
รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีคะแนนพัฒนาการในระดับสูง
เฉลี่ยรอยละ 55.93 และมีคะแนนการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง เฉลี่ยรอยละ 59.85 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ
แกวบานเหลา (2556) ซึ่งไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7E รวมกับแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณา ศิริมาลา (2553) ที่ไดทําการศึกษา ความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7E ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาคิดเปนรอยละ 72.22 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
คิดเปนรอยละ 80.56 ซึ่งผานตามเกณฑที่กําหนดไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Otor (2013) ที่ไดทําการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาวิชาเคมีที่ซับซอน เรื่อง โครงสรางของสสารและการแลกเปลี่ยนพลังงาน ผานการเขียน
แผนผังมโนทัศนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 1,357 คน โดยสุมจากโรงเรียน 2 โรงเรียนในประเทศไนจีเรีย
พบวา หลังไดรับการสอนดวยการใชแผนผังมโนทัศน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E Learning Inquiry
Cycle) และการเขียนแผนผังมโนทัศนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้นได สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้
0

0

ขอเสนอแนะ
- ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูสอนควรมีความยืดหยุนระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ ดอยางเหมาะสม
2. การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรเลือกเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน และสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
- ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับแผนผังมโนทัศน เชน ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน การประยุกตใชความรู การสื่อสารทางวิทยาศาสตร เจต
คติทางวิทยาศาสตร เปนตน
2. ควรศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง การเขียนแผนผังมโนทัศนรวมกับขั้นการสอนในขั้นอื่น ๆ ของกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning)กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning)
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The problem-based learning & Project Base Learning process
นางจุฑาลักษณ ขุนภักดี
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ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project
Base Learning) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 39 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม จํานวน 40 ขอ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยคาเฉลี่ย (X) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบวา
1. ชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based
learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 83.40/81.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการใชชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project
Base Learning)สํ าหรับ นัก เรีย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปที่ 6 พบวา ความพึ งพอใจของนั กเรีย นใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.48)
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน , กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเปนฐาน
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Abstract
Development Achievement Biology Grade 4 to 6 years with the teaching process
integration with the Problem-base learning and Project base-learning aimed to 1) Establish
a set of activities focused on the instructional process integration using Problem-base
learning and Project base-learning for students in the 6th efficiency of 80/80. 2) to compare
student achievement before and after learning of students with a set of activities 3 ) to
study satisfaction of the students with a series of activities. The sample used in this study
were 39 students M6/1 in the first semester of academic year 2016 Klongklungratrangsan
school, Kamphaengphet using achievement test of genes on chromosome 40 and the
statistical analysis. The statistics used in this research were mean (X), standard deviation (SD)
and evaluating the level of satisfaction.
The study indicated that:
1. Series of activities focused on the instructional process integration using
Problem-base learning and Project base-learning for students in the 6th efficiency
performance remained 83.40 / 81.33 which was higher than 80/80
2. Student scores after learning higher learning with a series of activities focused
on the instructional process integration using Problem-base learning and Project
base-learning for secondary school students M6/1 statistically significant was at
level .05
3. Students were satisfied to use series of activities focused on the instructional
process integration using Problem-base learning and Project base-learning for
students at the high level ( X = 4.06, S.D. = 0.48)
Keywords: Problem-based learning, Project base Learning
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ความเปนมาและความสําคัญ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนด สมรรถนะหลักของผูเรียนไว
5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีซึ่งความสามารถในการคิดเปน
สมรรถนะหนึ่งในสมรรถนะหลักทีผ่ ูเรียนตองไดรับการฝกใหมีความรูความเขาใจเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต ความสามารถในการคิดแบงออกไดหลากหลาย เชน การคิดขั้นพื้นฐาน การคิดขั้นสูง สําหรับการ
คิดที่จําเปนตอการเรียนรูโ ครงงานวิทยาศาสตรนั้น จะสอดคลองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผเู รียน
ที่มีความสามารถในการคิดในระดับดี จะทําใหสามารถวางแผนการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรไดดี ดังนั้น
การพัฒนาการคิดจึงมีความสําคัญกับผูเรียนเปนอยางยิ่ง ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการคิดวิเคราะหทั้งจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)และ
ผลการประเมินของโครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment) ของประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจพบวาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนไทยอยูในระดับคอนขางต่ําการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดจะทํา
ใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดจัดการความรูไดซึ่งการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based
learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ
การคิด การสรางสรรคงาน และการแกปญหาไดดี อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจะ
ทําใหเกิดความรูที่คงทนดังนั้นผูรายงานจึงคิดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการโดยจัดทําชุดกิจกรรมที่
เนน กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด การแกปญหาใหกับ
ผูเรียน
0

0

0

0

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based
learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการ
สอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project
Base Learning)
3. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีต่ อชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based
learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) มีขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตของประชากรและกลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 39 คน
2. ขอบเขตดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรม จํานวน 10 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 เรื่อง การถายทอดยีนและโครโมโซม
ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซม
ชุดที่ 3 เรื่อง ดี เอ็น เอ
ชุดที่ 4 เรื่อง สมบัตสิ ารพันธุกรรม
ชุดที่ 5 เรื่อง มิวเทชัน
ชุดที่ 6 เรื่อง พันธุวิศวกรรม
ชุดที่ 7 เรื่อง การโคลนยีน
ชุดที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห DNA
ชุดที่ 9 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของ DNA
ชุดที่ 10 เรื่อง ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA
2.2 ตัวแปรตาม

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียน
ดวยชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)

2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชเปน วิชาชีววิทยา4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดแบงเนื้อหาออกเปน 10 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง การถายทอดยีนและโครโมโซม
ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซม
ชุดที่ 3 เรื่อง ดี เอ็น เอ
ชุดที่ 4 เรื่อง สมบัตสิ ารพันธุกรรม
ชุดที่ 5 เรื่อง มิวเทชัน
ชุดที่ 6 เรื่อง พันธุวิศวกรรม
ชุดที่ 7 เรื่อง การโคลนยีน
ชุดที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห DNA
ชุดที่ 9 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของ DNA
ชุดที่ 10 เรื่อง ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
การรายงานครั้งนี้ไดใชชุดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
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เดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2559 โดยใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 20 ชั่วโมง
1. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูแบบ ปญหาเปนฐาน : Ploblem Base Learning
บทบาทผูสอน

แนะนําแนวทางฯ / วิธกี าร
เรียนรูยกตัวอยางปญหา /
สถานการณตั้งคําถามใหคิด
ตอ
ถามคําถามใหผูเรียนคิด
ละเอียด
กระตุนยั่วยุใหผูเรียนคิดตอ
ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา
ความถูกตอง ครอบคลุม

ปญหาเปนฐาน : Ploblem Base Learning
พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ / เนื้อหาที่เหมาะสมกับแนว
ทางการจัดการเรียนรูจัดทําผังมโนทัศน / แผนการจัดการ
เรียนรูจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล
1. กําหนดปญหา

2. ทําความเขาใจกับปญหา

ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
อํานวยความสะดวก จัดหา
ประสานงานวัสดุ เอกสาร สื่อ
เทคโนโลยี

3. ดําเนินการศึกษาคนควา

แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น
ตั้งคําถามเพื่อสรางความคิด
รวบยอด

4. สังเคราะหความรู

ผูสอนชวยตรวจสอบการ
ประมวลการสรางองคความรู
ใหมใหผูเรียนสรุปองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา
พิจารณาความเหมาะสม
เพียงพอ

5. สรุปและประเมินคาของคําตอบ

ผูสอนประเมินผลการเรียนรู
ความรูความจํา, ความเขาใจ,
การนําไปใช, การคิดวิเคราะห
เผยแพรผลงานของผูเรียน

6. นําเสนอและประเมินผลงาน

บทบาทผูเรียน

เสนอปญหา
เลือกปญหาที่สนใจ
แบงกลุมตามความสนใจ
ตั้งคําถามในประเด็นที่อยากรู
ระดมสมองหาความหมาย/คํา
นิยาม
อธิบายสถานการณของปญหา
บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหา
คําตอบจัดทําแผนผังความคิด/
จัดทําบันทึกการทํางาน
แบงงาน แบงหนาที่
จัดเรียงลําดับการทํางาน
กําหนดเปาหมายงาน / ระยะเวลา
คนควาศึกษาและบันทึก
ผูเรียนแตละคนนําความรูมา
นําเสนอภายในกลุม
ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบ
คําถามที่อยากรูไดทั้งหมดหรือไม
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
พอเพียงทบทวนและหาความรู
เพิ่มเติม
กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมา
ประมวลสรางเปนองคความรูใหม
ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ
การปฏิบัติงานกลุม
ประเมินตนเองทั้งดานความรู
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ
เลือกวิธกี าร/รูปแบบการนําเสนอ
ผลงานที่นาสนใจ
เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอ
เพื่อนผูเรียน/ผูสอน วิทยากร
ทองถิ่น, ผูสนใจ
ประเมินผลรวมกับกลุมเพื่อน/
ผูสอน/วิทยากรทองถิ่น
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2. การจัดการเรียนรูแบบ โครงงานเปนฐาน : Project Base Learning
บทบาทของผูสอน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศ
วิธีการเรียนรูแบบ
โครงงานเพื่อใหรูถึง
ขั้นนําเสนอ
หลักการ วัตถุประสงค
ประโยชน ตัวแปร ปจจัย
สําคัญในการทําโครงงาน
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
อันอาจเกิดขึ้น
2. ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงานของผูเรียน
ขั้นวางแผน
ทุกขั้นตอน

3. ติดตาม สอบถาม
ความกาวหนาดูแลการทํา
โครงงานของผูเรียนอยาง
ใกลชิด

4. สังเกตและประเมิน
การทํากิจกรรมของผูเรียน
5. สรุปการทํางานและ
เสนอแนะการทํางานของ
ผูเรียนแตละกลุม โดยรวม
2PBL

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นประเมินผล

บทบาทของผูเรียน
1. เสนอแนวคิด เลือก และ
กําหนดหัวขอโครงงาน

2. เสนอแนวทาง ออกแบบ
การทําโครงงาน
3. วางแผนรวมกันในการ
เรียนรูแบบโครงงาน
4. ศึกษาคนควาเอกสาร
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ
5. เสนอเคาโครงยอของ
โครงงานตอผูส อน
6. ลงมือปฏิบัติโครงงานตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว
7. รวบรวมผลการทําโครงงาน
8. เสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงผลการทําโครงงาน
9. เขียนรายงานหรือนําเสนอ
ผลงานโครงการตอครูผสู อน
10. เผยแพรผลงานตอ
สาธารณชน
11. ประเมินผลการเรียนรู
แบบโครงงานของตนเอง

ปญหาเปนฐาน
กําหนดปญหา,ทําความเขาใจกับปญหา

โครงงานเปนฐาน
ขั้นนําเสนอ

ดําเนินการศึกษาคนควา
สังเคราะหความรู
สรุปและประเมินคาของคําตอบ,
นําเสนอและประเมินผลงาน

ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นประเมินผล
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ปญหาเปนฐาน
กําหนดปญหา,ทําความเขาใจกับปญหา

2PBL
นําเสนอปญหา

โครงงานเปนฐาน
ขั้นนําเสนอ

ดําเนินการศึกษาคนควา
สังเคราะหความรู
สรุปและประเมินคาของคําตอบ,
นําเสนอและประเมินผลงาน

วางแผนดําเนินการศึกษาคนควา
ปฏิบัติการสังเคราะหความรู
สรุปประเมินผลและนําเสนอผลงาน

ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นประเมินผล

2. วิธีดําเนินการวิจัย
รายงานชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) มีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการรายงาน
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการรายงาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. แบบแผนการรายงาน
7. สถิติที่ใชในการรายงาน
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559จํานวน 39 คน
ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช
วิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) แบงออกเปน
10 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 เรื่อง การถายทอดยีนและโครโมโซม
ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซม
ชุดที่ 3 เรื่อง ดี เอ็น เอ
ชุดที่ 4 เรื่อง สมบัตสิ ารพันธุกรรม
ชุดที่ 5 เรื่อง มิวเทชัน
ชุดที่ 6 เรื่อง พันธุวิศวกรรม
ชุดที่ 7 เรื่อง การโคลนยีน
ชุดที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห DNA
ชุดที่ 9 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของ DNA
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ชุดที่ 10 เรื่อง ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับ
โครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) เปนแบบทดสอบชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ การใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) จํานวน 10 ขอ
3. การสรางเครื่องมือ
ในการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) ผูรายงานไดดําเนินการดังนี้
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรม มีดังนี้
3.1.1 ออกแบบชุดกิจกรรม ไดทําการศึกษาหลักสูตร กําหนดลําดับขั้นตอนการสอน
และวิธีการสอนกําหนดสื่อการเรียนการสอนไดแก คําชี้แจงสําหรับนักเรียน คูมือครู แบบทดสอบกอนเรียน เฉลย
แบบทดสอบกอนเรียน บัตรคําสั่ง ผลการเรียนรู แนวความคิดหลัก ผังมโนทัศนบัตรกิจกรรม เฉลยบัตรกิจกรรม
บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม เฉลยบัตรคําถาม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะหเนื้อหา
จัดลําดับเรื่องที่จะสอนและเวลาใหเหมาะสม
3.1.2 ศึกษาวิธีพัฒนาชุดกิจกรรม ไดทําการศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคการพัฒนาชุด
กิจกรรมจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3 การพัฒนาชุดกิจกรรม ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1) วางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเนื้อหาในแตละเรื่องของชุดกิจกรรม
2) กําหนดหัวเรื่อง ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล
3) ผลิตและจัดหาชุดกิจกรรม
3.1) เอกสารสําหรับครู ไดแก
3.1.1) คูมือครูผสู อน สวนที่สําคัญในคูมือครู คือ คําแนะนําสําหรับครูเกี่ยวกับชุด
กิจกรรม และการจัดเตรียมการสอนที่ตองเตรียมไวลวงหนา
3.1.2) แผนการจัดการเรียนรู สวนสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู คือ หัวขอเรื่อง
เวลาเรียน สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใชและเกณฑการวัดและประเมินผล
3.2) องคประกอบของชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ไดแก
3.2.1) คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
3.2.2) คูมือครู
3.2.3) แบบทดสอบกอนเรียน
3.2.4) เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
3.2.5) บัตรคําสั่ง
3.3.6) ผลการเรียนรู
3.3.7) แนวความคิดหลัก
3.3.8) ผังมโนทัศน
3.3.9) บัตรกิจกรรม
3.3.10) เฉลยบัตรกิจกรรม
3.3.11) บัตรเนื้อหา
3.3.12) บัตรคําถาม
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3.3.14) เฉลยบัตรคําถาม
3.3.15) แบบทดสอบหลังเรียน
3.3.16) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
3.1.4) ตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรม ผูรายงานไดนําชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษา และความเหมาะสมในดานตาง ๆ ซึ่งผูเชีย่ วชาญที่
ตรวจสอบชุดกิจกรรม จํานวน 5 ทาน
3.1.5) ทดลองใชชุดกิจกรรม
3.1.5.1) ผูรายงานไดนําชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project
Base Learning) ไปทดลองใชครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2558 ที่ไดเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน
ซึ่งประกอบไปดวย นักเรียนออน ปานกลาง เกง เพื่อศึกษาดานความเหมาะสมของเนื้อหา สํานวนภาษา มี
ประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 61/56.67 ผูรายงานสังเกตปญหาที่พบขณะใชชุดกิจกรรมและปรับปรุงแกไข
3.1.5.2) นําชุดกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชครั้งที่ 2
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ที่ไดเรียน เรื่อง
ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 9 คน แบงเปนนักเรียนออน จํานวน 3
คน ปานกลาง จํานวน 3 คน เกง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใชในการเรียนที่เหมาะสม และหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 76.38/73.33
3.1.5.3) นําชุดกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชครั้งที่ 3
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ที่ไดเรียน เรื่อง
ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 30 คน แบงเปนนักเรียนออน จํานวน 10
คน ปานกลาง จํานวน 10 คน เกง จํานวน 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งพบวา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 83.40/81.33 มีคาสูงกวาเกณฑ 80/80
3.1.5.4) ผูร ายงานนําชุดกิจกรรมที่ตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนคลองขลุง
ราษฎรรังสรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 39 คน
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มี
ลําดับขั้นตอนการสรางดังนี้
3.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.2.2 ศึกษาหลักการวัดผล มีวิธีการสรางแบบทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ
3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีเนื้อหาครอบคลุมใน เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชา
ชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด จํานวน
60 ขอ
3.2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นจํานวน 60 ขอ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
(ดังภาคผนวก ก) ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา และโครงสรางภาษาที่ใช ความสอดคลองระหวางขอสอบ กับเนื้อหา
และระดับพฤติกรรม ซึ่งผูเ ชี่ยวชาญเปนชุดเดียวกันกับที่ตรวจชุดกิจกรรม พิจารณาใหคะแนนความเห็นโดยกําหนด
คะแนน ความคิดเห็นดังนี้
-1 เมื่อแนใจวาขอสอบไมมคี วามสอดคลองกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม
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0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม
+1 เมื่อแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม
หลังจากผูเ ชี่ยวชาญพิจารณาเสร็จแลว นํามาหาคาเฉลี่ย เมื่อคาเฉลีย่ มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดง
วา เปนขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเพราะวัดตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมทีต่ องการจริง แตถา
คาเฉลี่ยนอยกวา 0.5 แสดงวาเปนขอสอบที่ตองตัดทิ้งหรือแกไขเพราะไมไดวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
(บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 61)
3.2.5 คัดเลือกแบบทดสอบที่ผานเกณฑและปรับปรุงแกไขบางขอตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร
รังสรรค อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ที่เคยไดเรียนเรื่องนี้มาแลว
3.2.6 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนสอบเสร็จมาตรวจใหคะแนน โดยผูที่ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกินกวา 1 คําตอบ ให 0 คะแนน เมื่อตรวจเสร็จแลวรวมคะแนนของแตละคน
3.2.7 นําผลจากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะหหาความยากงายและอํานาจ จําแนกของ
แบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 25% (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 210 -211 ) แลวคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และจากการทดลองได
คาความยากงายระหวาง 0.33 - 0.80 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.40 - 0.69 ผูร ายงานคัดเลือกไว 40 ขอ
3.2.8 นําแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชสูตร KR -20 ของคูเดอร
ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 123) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 0.91
3.2.9 จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ เพื่อใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร
รังสรรค อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 39 คน
3.3 แบบทดสอบประจําชุดกิจกรรม
แบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning) จํานวน 10 ชุด มีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี้
3.3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.3.2 ศึกษาหลักการวัดผลและประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ
3.3.3 สรางแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรม มีเนื้อหาครอบคลุมใน วิชาชีววิทยา4 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 ชุด ชุดกิจกรรมละ 10 ขอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับ
โครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) ไปทดสอบกับกลุม ตัวอยาง จํานวน 40 ขอ เก็บคะแนนและรวบรวมไว
เปนคะแนนกอนเรียน ใชเวลา 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปน
ฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) จนครบ 10 ชุด และระหวางดําเนินกิจกรรม นักเรียนทํา
บัตรกิจกรรม บัตรงาน และแบบฝกหัด ไดจัดเก็บเปนคะแนนระหวางเรียน จํานวน 100 คะแนน ใชเวลา 20 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
4. นําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
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เปนฐาน (Project Base Learning) จํานวน 10 ขอ โดยใหกลุม ตัวอยางประเมินหลังจากเรียนครบ 10 ชุด
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการรายงานครั้งนี้ผูรายงานไดวเิ คราะหขอมูล ดังนี้
4.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) ระหวางคะแนนที่ไดจากการใชชุดกิจกรรมกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ หลังใช
ชุดกิจกรรม จํานวน 10 ชุด โดยคิดเปนรอยละ แลวนําผลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80
4.2 วิเคราะหแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) จํานวน 40 ขอ โดยหาคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก คาความเชื่อมั่น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t- test
4.3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความ
พึงพอใจ
ผลการวิเคราะหขอมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
มุงศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวย
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
และผลการประเมินความพึงพอใจ ผูรายงานไดวิเคราะหขอมูล และนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับ โดย
แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 พบวาการหาประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
(PBL)กับโครงงานเปนฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุม ตัวอยาง 39 คน จํานวน 10 ชุด มีประสิทธิภาพ
E 1 /E 2 = 84.23 /83.74
ตารางที่ 4.1 แสดงการหาประสิทธิภาพของการผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)กับโครงงานเปน
ฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุม ตัวอยาง 39 คน
ระหวางการใช
การทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรม
E 1 /E 2
คะแนน
คะแนน
รอยละ
รอยละ
x
x
เต็ม
เต็ม
ชุดที่ 1 เรื่อง การถายทอด
10
8.28
82.80
10
8.36
83.60
82.80/83.60
ยีนและโครโมโซม
ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซม
10
8.18
81.80
10
8.23
82.30
81.80/82.30
ชุดที่ 3 เรื่อง ดี เอ็น เอ
10
8.13
81.30
10
8.15
81.50
81.30/81.50
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ชุดที่ 4 เรื่อง
สมบัติสารพันธุกรรม
ชุดที่ 5 เรื่อง มิวเทชัน
ชุดที่ 6 เรื่อง
พันธุวิศวกรรม
ชุดที่ 7 เรื่อง
การโคลนยีน
ชุดที่ 8 เรื่อง
การวิเคราะห DNA
ชุดที่ 9 เรื่อง
การประยุกตใชเทคโนโลยีของ
DNA
ชุดที่ 10 เรื่อง ความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง
DNA

10

8.38

83.80

10

8.41

84.10

83.80/84.10

10

8.36

83.60

10

8.38

83.80

83.60/83.80

10

8.28

82.80

10

8.33

83.30

82.80/83.30

10

8.18

81.80

10

8.23

82.30

81.80/82.30

10

8.10

81.00

10

8.18

81.80

81.00/81.80

10

8.05

80.50

10

8.13

81.30

80.50/81.30

10

8.33

83.30

10

8.44

84.40

83.30/84.40

ประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 82.28 /82.85
จากตาราง 4.1 พบวาการหาประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)กับโครงงานเปน
ฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุม ตัวอยาง 39 คน จํานวน 10 ชุด มีประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 82.28
/82.85
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดย
ใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) การทดสอบหลังเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรม
คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบวาคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียน ( X = 32.77 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 17.14 )
และเมื่อทดสอบดวยคาสถิติที พบวาไดคาทีเทากับ 30.78 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)
กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 39 คน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
การทดสอบ

N

X

S.D.

กอนเรียน

39

17.41

2.97

หลังเรียน
32.77
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.49

39

d

S.D. d

t

15.36

3.12

30.78
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จากตารางที่ 4.2 การทดสอบหลังเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบวาคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนของนักเรียน ( X = 32.77 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 17.41 ) และเมื่อทดสอบดวยคาสถิติที พบวาไดคาที
เทากับ 30.78 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.48) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ขอ 10
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) ชวยใหจําเนื้อหาไดงายและจําไดนาน อยูในระดับพึงพอใจมาก
( X = 4.28, S.D. = 0.76) คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอ 1 ขาพเจารูส ึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญ
 หาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project
Base Learning) อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.79) คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอ 5 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่ที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL)
กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) มีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูอื่น ๆ ไดดี
อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.72) และ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยทีส่ ุด คือ ขอ 3 ทุก ๆ ครั้งที่ไดจดั
กิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) ขาพเจายินดีที่จะไดทํางานรวมกับเพื่อน ๆ อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X =
3.72, S.D. = 0.79)
ตารางที่ 4.3

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการโดยใชปญ
 หาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning)

ขอ

รายการ

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1

ขาพเจารูสึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning)
ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ในการเรียนรูด วยชุด
กิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหา
เปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
ทุก ๆ ครั้งที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมที่เนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL)
กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) ขาพเจายินดีที่
จะไดทํางานรวมกับเพื่อน ๆ
ครูใหความสําคัญกับขาพเจาทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base

4.26

0.79

มาก

4.13

0.80

มาก

3.72

0.79

มาก

3.97

0.78

มาก
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Learning)
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่ที่เนนกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) มีรูปแบบที่หลากหลายและ
สามารถ
บูรณาการกับกลุม สาระการเรียนรูก ารเรียนรูอื่น ๆไดดี
6 การใชสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูใ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning) ทําใหนักเรียนไดใชสื่ออยางทั่วถึง
7 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมที่เนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL)
กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) มีความเปน
กันเอง อบอุน และครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางทั่วถึง
8 การวัดประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมที่
เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) เปนไป
ตามที่กําหนดทุกขั้นตอน
9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปน
ฐาน (Project Base Learning) สามารถพัฒนาการความรูให
นักเรียนไดอยางตอเนื่อง
10 การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปน
ฐาน (Project Base Learning) ชวยใหจําเนื้อหาไดงายและจํา
ไดนาน
รวมเฉลี่ย

4.18

0.72

มาก

4.00

0.83

มาก

4.00
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4.10

0.88
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4.00
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มาก

4.28

0.76

มาก

4.06
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มาก

จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปน
ฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.06,
S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 10 การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุด
กิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning) ชวยใหจําเนื้อหาไดงายและจําไดนาน อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.76) คาเฉลี่ย
รองลงมา คือ ขอ 1 ขาพเจารูส ึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) อยูในระดับพึง
พอใจมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.79) คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมที่ที่เนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) มี
รูปแบบที่หลากหลายและสามารถบูรณาการกับกลุม สาระการเรียนรูก ารเรียนรูอื่น ๆ ไดดี อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X
= 4.18, S.D. = 0.72) และ ขอที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สดุ คือ ขอ 3 ทุก ๆ ครั้งที่ไดจดั กิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมที่
เนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
ขาพเจายินดีที่จะไดทํางานรวมกับเพื่อน ๆ อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.79)
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สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base
Learning) มีประสิทธิภาพ 83.40/81.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
ของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) โดยใชชุดกิจกรรม พบวา
คาเฉลี่ยคะแนนรวมที่ไดจากการทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
สามารถอภิปรายผลการพัฒนาไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)
ที่ผูรายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ทุกชุดกิจกรรม ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ชุดกิจกรรมมีการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ ผานการประเมินของผูเ ชี่ยวชาญหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนและไดปรับปรุง
แกไขสมบูรณ จึงทําใหชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสงผลใหมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรเชรษฐ ชาเมืองกุล (2550 ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ชุดกิจกรรมทีส่ ราง
มีประสิทธิภาพ 82.29/80.78 จํานงค ศรีโมรา (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมโดย
ใชวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน เรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา เปนชุดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
และมีประสิทธิภาพ 85.63/83.18 และสอดคลองกับ พวงลักษณ จันตะวัน และคณะ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) เรื่อง ระบบนิเวศกวานพะเยา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 82.78 / 81.67
2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning)กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชรษฐ ชาเมืองกุล (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ชริณรัตน จิตตสุโภ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระหนวย
สิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการทดลองใช
ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรูมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน
(Project Base Learning) ที่ผูรายงานพัฒนาขึ้น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project Base Learning) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดเรียนรูกับ
ชุดกิจกรรมที่เราความสนใจ ใชภาษา เนื้อหา เวลาที่เหมาะสมกับวัย และไดเรียนรูจากการปฏิบตั ิดวยตนเอง ทําให
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีความรูทคี่ งทน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน ในระดับ
มาก และสอดคลองกับ ปฐมาพร ทาระเวท (2555 : บทคัดยอ) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีความพึงพอใจคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมกับตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในเนื้อหาอื่น ๆ ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน
3. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางการสอนใชชุดกิจกรรมกับผูเรียนในระดับอื่น ๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปรกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
Investigating Formalin (Formaldehyde) by using microfluidic paper-based analytical devices
ไตรรงค เปลี่ยนแสง
Trairong Phlansaeng
อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง
คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน
ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน
สรุปผลการวิจัยคือ นักศึกษาที่เรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก
คําสําคัญ : บทปฏิบัติการตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน, ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ

Abstract
This research is to examine the action development’s result of investigating
Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic paper-based analytical devices for
Bachelor students of Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University. The
objective is to examine the achievement and the satisfaction towards actions. The
population was the group of General Science students ( Bachelor level) who took the
course “ teaching behavior in science subject for high school level” in semester 1
academic year 2560(2017). The student groups were 5711202 and 5711203. There
were 58 students in total.
To conclude, the students who studied the action development of
investigating Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic paper-based analytical
devices, have higher achievement’s score after studied. The significant number is at
0.05 and also also have a satisfaction at high level.
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Keywords: micro fluidic paper-based analytical devices, achievement, satisfaction
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของการศึกษา ซึ่งเนน การถายทอด
เนื้อหาและการทองจําจากเอกสารประกอบการสอนเปนสวนใหญ ทําใหผูเรียนขาดทักษะการคิด ประสบการณ การ
นําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปน ตองพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา (วิจิตร ศรีสอาน, 2550) ไดกลาววา การปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดเรื่องสําคัญไว 4 เรื่อง ที่
ทําใหการปฏิรูปการเรียนรูสูคุณภาพคนไทยประสบความสําเร็จ คือ 1) เรื่องการปฏิรูป ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เปนปจจัยสําคัญที่สุด ก็คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
รวมถึงผูบริหาร ศึกษานิเทศกและบุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ถาเราปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไมได เราก็จะ
ปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ 2) เรื่องคุณภาพการศึกษา เปนครั้งแรกที่ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสวนที่กําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ที่สถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท จะตองทําเปนประจําป แลวรายงานผลสูสาธารณะ เพื่อจะนําผลนั้นมาใชปรับปรุงการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้งไดใหมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยกําหนดใหมี สมศ. (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 3) เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เราคงหนีไมพนที่จะตองนําเอา
เทคโนโลยี เขามาเปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาการเรียนรู เทคโนโลยีเปนเสมือนเครื่องมือใหมที่ถารูจักใชก็จะ
ชวยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางดี 4) เรื่องการระดมทรัพยากรเพื่อมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา เราใชคําวาระดม เราไมไดหมายความวารัฐจะตองจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นอยางเดียว แตเราคิดวาตองมี
ระบบการจัดสรรงบประมาณกันใหมที่ใหเงินไปสูเรื่องการเรียนการสอนใหมากที่สุด เพราะเราพบวาในอดีตเราเสีย
เงินเปนคาบริหารคอนขางสูง ถาเราลดสวนที่เปนคาใชจายบริหารลงแลวเอาเงินสวนนั้นไปเสริมใหกับสวนที่เปนการ
เรียนการสอน ในที่สุดมันถึงไดเกิดแบบการจัดใหมที่มุงไปสูคาหัวสําหรับเด็ก
การปฏิบัติการเปนวิธีการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ใหประสบการณโดยตรงแกผูเรียนและเปนการสอน
ประเภทการกระทําที่สามารถถายทอดเนื้อหาที่เปนความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
ได จึงเปนวิธีการสอนที่มีประโยชนและมีความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนอยางยิ่ง (ภพ เลาหไพบูลย,
2542) ระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ที่เหมาะสมและมี
คุณ ภาพ จึ งเปน กลไกสํา คัญ ในการนํา พาประเทศไปอยู ใ นกลุม ประเทศกา วหนา การพั ฒนา ชุด กิจ กรรม เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร การเรียนการสอนดวยบท
ปฏิบัติการเปนเทคนิคที่เปนรากฐานของการแกปญหาใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถ
ศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อที่สามารถเรียนไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการสรุปครอบคลุม และการใช
การสรุปครอบคลุมในสถานการณใหมๆ สงเสริมใหผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีทักษะในดานตางๆ มากขึ้น ตลอดจนชวยพัฒนา เจตคติทางวิทยาศาสตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541)
เนื่ องจากบทปฏิบั ติก ารมี ก ารใช ส ารเคมี เป นจํ า นวนมาก สารบางชนิ ดมี ร าคาสูง และหาสถานที่ จั ด
จําหนายไดยาก ระเหยไดงาย สารบางชนิดเปนอันตรายตอสิ่ งมีชีวิต ซึ่งกอใหเกิดอัน ตรายต อผูทําการทดลอง
สามารถทําลายอวัยวะภายในรางกาย เกิดการระคายเคือง สะสมใหเกิดโรครายแรง ถาปลอยสูสิ่งแวดลอมภายนอก
หรือกําจัดไมถูกวิธี ทําใหเกิดการปนเปอนและสงผลกระทบตอหวงโซอาหารและการเปลี่ยนแปลง ในระบบนิเวศ
ตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัด ดวยอุปกรณตรวจสอบแบบกระดาษมีขอดีหลายประการ ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา
การพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษ พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งหากนําหลักการดังกลาวไปใชได
จริง ก็จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ปลอดภัย แถมยัง
สามารถนําหลักการพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษนี้ไปประยุกตใชกับชุดกิจกรรมอื่นๆ ไดอีกดวย
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหล
จุลภาคแบบกระดาษ
ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษและเพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการทดลองการตรวจสอบฟอรมาลีน แบบกระดาษกับ
นัก ศึ กษาโปรแกรมวิ ชาวิ ทยาศาสตร ทั่ว ไป ที่ ล งทะเบี ย นรายวิช า พฤติ ก รรมการสอนวิ ชา วิ ทยาศาสตรร ะดั บ
มัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และ
ดานความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ

ดังนี้

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยได

1) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน
58 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรมการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คิดเปนรอยละ 80 กําหนดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamame ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +5% (พรรณี, 2553)
2) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของบทปฏิบตั ิการ เรื่อง
การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ โดยการสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง
3) การสรางและหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ โดยการทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษา 3 กลุม คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป คณะครุ
ศาสตร กลุมยอย 6 กลุมยอย 9 คน และกลุม ยอย 15 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง กอนที่จะนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 10 คน
4) ศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ 2 ดาน
ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติการ การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ไดแก
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน โดย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ขอบเขตดานตัวแปรการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใช
อุปกณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติการ
4. ขอบเขตดานเวลา
การวิจัยครั้งนี้เริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณ
ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ และประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่เรียนดวยบทปฏิบัติการ ดังกลาวโดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาบทปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ 2 ดาน ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัตกิ าร
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ
1.กลุมตัวอยางที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ศึกษาที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรม
การสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน
2.ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย มีดังนี้
1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบทปฏิบตั กิ าร
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือและสารเคมี
1. บีกเกอร 50 ml
2. หลอดหยด
3. กระดาษกรอง
เบอร 1
4. ปากกาเคมี Permanent Marker
5. เครื่องปน
6. ใบมะยมแก
7. น้ํากลั่น
15 ml
8. สารหรืออาหารที่เราคิดวามีสารฟอรมาลีน

2 ใบ
1 หลอด
1 แผน
1 ดาม
1 เครื่อง
15 g
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3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอบทปฏิบัติ
ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู 6 ดาน คือ ความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา โดยแตละขอมีตัวเลือกที่เปน
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ”
มีลักษณะขอคําถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ ชั้นป สาขาวิชา เปนตน
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เชนดานการ
ใชประโยชน ดานความพึงพอใจและดานความรูความเขาใจ เปนตน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
4. วิธีการทดลอง
4.1 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษ”
ทดลองปฏิบัติการ
1. นําใบมะยมแก 15 g ปนกับน้ํากลั่นปริมาณ 15 ml
2. ตั้งน้ําใบมะยมที่ปนแลวทิ้งไวใหตกตะกอน จนใส
3. นําปากกาเคมี Permanent Marker วาดเปนชองๆตามจินตนาการลงบนกระดาษกรอง
เบอร 1 เพื่อไมใหของเหลวซึมผานออกมาได
4. ใชหลอดหยดดูดน้ําใบมะยมในสวนที่ใส แลวนํามาหยดลงบนกระดาษกรองตามชองที่วาด
ไว จากนั้นทิ้งไวใหแหง
5. นําของเหลวจากอาหารหรือสารที่ตองการตรวจสอบหยดลงบนเครื่องมือตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ
6. สังเกตการเปลี่ยนแปลง
7. เมื่อหยดของเหลวจากอาหารหรือสารทีต่ องการตรวจสอบหยดลงบนเครื่องมือตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษแลว ถากระดาษเปลี่ยนจากที่ไมมีสเี ปนสีเขียว แสดงวาในสารหรืออาหารนี้มสี ารฟอรมาลีนอ
ยู แตถาไมมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวาไมมสี ารฟอรมาลีน
1

1

1

1

1

1

1

1

4.2 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และ
พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัด
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแสดงความสัมพันธของจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมกับเนื้อหาวิชาที่ตองการวัด นํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ วิเคราะหเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัด
พฤติกรรมการเรียนรู 4 ระดับ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห โดยแตละขอมีตัวเลือก
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ที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ ที่สรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม
ในดานตาง ๆ
5. นํ าข อเสนอแนะที่ไ ดม าดํ าเนิน การปรับ ปรุ ง แก ไขจุด บกพร อง การหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ บทปฏิบัติการ เรื่อง“การตรวจสอบสาร
ฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนบท
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอ
ตอผูเ ชี่ยวชาญจํา นวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุด เดียวกับผูเ ชี่ยวชาญที่ป ระเมิ นความเหมาะสมของบทปฏิบั ติการ เพื่ อ
พิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมของขอคําถาม โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ซึ่งกําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังนี้
คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม
คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม
คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม
ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบท
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67 - 1.00
จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บท
ปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ควรปรับปรุงขอคําถามใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ตองการวัดมากขึ้น และครอบคลุมเนื้อหา ปรับปรุงตัวเลือกเพื่อใหมีความยากงายที่มีความเหมาะสม และ
ควรใชภาษาที่ทําใหผูเรียนเขาใจในขอคําถาม โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ คือ ปรับปรุงขอ
คําถามใหมีความสอดคลองกับหลักการและพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัด ปรับปรุงตัวเลือกใหมีความถูกตองและ
เหมาะสมโดยไมยากหรืองายเกินไป โดยปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหใชภาษาที่เขาใจงาย ไมกํากวม และเปน
ประโยคที่กระชับไดใจความ
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ ที่ผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปทดลองใช กับนักศึกษา กลุมยอยที่ไมใชนักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน เพื่อ
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบไว จํานวน
20 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.30 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ ที่ไดคดั เลือกไว จํานวน 20 ขอ
มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (KuderRichardson) พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.83
4.3 การศึกษาความพึงพอใจ
การสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับความพึงพอใจ และการสรางแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ
2. กําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา และเกณฑในการวัดความพึงพอใจ
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3. สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ที่มีระดับความพึงพอใจ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ดุ
ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สดุ
นําคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห แปล
ความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
4. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีน
แบบกระดาษ ที่สรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถูกตองและ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ
5. นําขอเสนอแนะที่ไดมาดําเนินการปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง
การหาประสิทธิภาพ
การหาประสิทธิภาพแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรือ่ ง การตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ มีขั้นตอนดังนี้
1. ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุด
เดียวกับผูเชี่ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห เพื่อพิจารณาความสอดคลองของขอ
คําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือสอดคลอง ไมแนใจ ไม
สอดคลอง ซึ่งึ กําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังนี้
คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด
คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด
คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด
ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 1.
จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท มีขอคําถาม
บางขอที่มีความคลายคลึงกัน และควรปรับปรุงการใชภาษา โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ คือ ขอคําถามใดที่มีความคลายคลึงกันผูวิจัยจะ
เปลี่ยนขอคําถามหรือเลือกขอคําถามมาใชเพียงขอเดียว และปรับสํานวนภาษาใหผูเรียนเขาใจงาย กระชับได
ใจความ
2. นํ า แบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจต อ เปลี่ ย นที่ ผ า นการพิ จ ารณาจาก
ผูเชี่ย วชาญทั้ง 3 ทาน ไปทดลองใช กับ นักศึ กษากลุมตั วอย าง ซึ่งนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
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วิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน และคัดเลือกแบบสอบถามไว
จํ า นวน 45 ข อ มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช สู ต รหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบั ค พบว า
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ ในการทดลองบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 การวิเคราะหคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติ t - test for dependent samples
5.2 การวิเคราะหคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ หลังเรียนดวยบท
ปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. นักศึกษาที่เรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทปฏิบัติการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05
2. นักศึกษาที่เรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. อุปกรณแบบกระดาษยังคงมีขอจํากัดอยูหลายดาน ทั้งดานของการรั่วซึมของสาร โอกาสในการ
ระเหยของสารตัวอยาง หากผูที่ตองการศึกษาวิจัยตออาจตองทดสอบชนิดของกระดาษที่จะทําใหผลการทดลอง
ไดผลที่ดีขึ้น
2. เนื่องดวยเวลาในการทําวิจัยเรื่องนี้มีอยางจํากัดจึงไดทดสอบใชกับการทดลองเรื่อง “การตรวจสอบ
สารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูที่สนใจนําวิจัยนี้ไปศึกษาตอควรจะพัฒนาอุปกรณให
สามารถใชในการทดลองในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม
เอกสารอางอิง
จิ น ตวี ร โยสี ด า. (2554). การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมสื บ เสาะหาความรู เ รื่ อ งไบโอดี เ ซลสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. สารนิพนธ (กศ.ม. (เคมี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
โชติกา ภาษีผล. (2554). การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณั ฐิ ก า วงษาวดี . (2551). ผลการเรี ย นรู แ ละความพึ ง พอใจ วิ ช าทั ศ นศิ ล ป ของนั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 2 ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธนวรรณ โสมนอย. (2548). การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องการใชจุลนิ ทรียในการยอยสลายสียอมผาสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา. สารนิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

891

ธํารง อุดมไพจิตรกุล. (2546). จิตวิทยาสําหรับนักเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
นงนาถ จินดาวัฒน. (2544). การพัฒนาบทปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา เรื่อง ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด
รายวิชา ว 102 วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นพดล ศุกระกาญจน. (2551). ปฏิบัติการชีววิทยา 1. พิมพครั้งที่ 2. สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พรยมล บัวคีรี. (2546). การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องสารและสมบัติของสาร สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2553). วิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ภพ เลาหไพบูลย. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร. (2549). ปฏิบัติการชีวเคมี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยฯ.
ยศวดี ฐิติวร. (2557). การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห เรือง เทคนิคโครมาโทกราฟและเทคนิค
อิเล็กโทรโฟรีซสิ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูสําหรับนิสิตปริญญาตรี. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี.
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Fakayode, Sayo O.; et al. (2012). Determination of Fe Content of Some Food Items by Flame
Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS): A Guided-Inquiry Learning Experience in
Instrumental Analysis Laboratory. Journal of Chemical Education.
Goh, N. K.; Toh, K. A.; & Chia, L. S. (1989). Use of Modified Laboratory Instruction forImproving
Science Process Skills Acquisition. Journal of Chemical
Education.
Hofstein, A., & Lunetta, V.N. (1982). The Role of Laboratory in Science Teaching : Neglected
Aspects of Research. Reviews of Educational Research.
Likert, Rene. (1970). A Technique for the Measurement of Attitude. Chicago:
RandMcNally.
Osgood, charles E.; George, I. Suci.; & Percy, H. Tannenbaum. (1957). The

892
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เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล จํานวน 23 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง จาก
การสรุปผลของขอมูล สรุปไดวา มีนักเรียนรอยละ 33.3 ที่มีทักษะความความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น รองลงมามีนักเรียน
รอยละ 58.3 ที่มีทักษะความคิดสรางสรรคเทาเดิม และรอยละ 8.3 เปนกลุมของนักเรียนที่มีทักษะความคิดสรางสรรค
ลดลง ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางรวมดวยจะเห็นไดวา ผูเรียนมีความคิดริเริ่มเนื่องจากมีการ
ออกแบบการวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการทํางานอยางเปนระบบและเพื่อใหการทํางานกลุมเปนไปในแนวทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งผูเรียนมีความคิดยืดหยุนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหงานนั้นออกมาสมบูรณที่สุดคือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหคลายเดิมแบบที่วางแผนไวมากที่สุด ซึ่งผูเรียนมีความคิดคลองแคลวเนื่องจากผูเรียนมีความคิดที่
จะทําผลงานของตนเองใหแปลกและแหวกแนว แตกตางจากคนอื่น และผูเรียนมีความคิดละเอียดลออเนื่องจากผูเรียน
คิดคนที่จะหาวิธีที่จะทําใหผลงานของตนใหสามารถมีกลไกการทํางานที่ใชงานไดจริงๆ
คําสําคัญ : ทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา / ระบบสุริยะ
0

Abstract
This research aimed to develop the scientific creativity skills of grade 9 students on the solar
system by using CIPPA model. Data were collected by using scientific creativity and semi-structured
interview based on the conclusions of the data, 33.3% of students with creative skills increased.
58.3% of students with creative thinking skills and 8.3% of students with creative skills decreased.
When analyzing the data from the semi-structured interviews, learners were initiated because they
were planned to work in a systematic way and to work together in the same direction. The students
were flexible because they had to change the format to complete the task completely. Modify the
layout to the same as the most planned. The learners were very fluent in thinking which included
the ability to make their work strange and unconventional. Different from
others, students had a thorough idea, because the learner invented a way to make their work
mechanically.
Keyword : Scientific creativity skills ; CIPPA model ; The solar system
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ความเปนมาและความสําคัญ
ปจ จุบั น เป น ยุค ของโลกแหง ศตวรรษที่ 21 มั กมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย า งรวดเร็ ว ความเจริ ญก า วหน าทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางก็เขามามีบทบาทสําคัญในทุกๆดานของสังคม ความเจริญกาวหนานี้เกิดจากประชากรใน
ประเทศที่กลาคิดแตกตาง คิดริเริ่มสรางสรรคผสมผสานกับการใชจินตนาการในการสรางสรรคนวัตกรรมที่มีประโยชน
ตอสังคมโลก จึงทําใหมวลมนุษยมีนวัตกรรมตางๆ ที่ใชในการอํานวยความสะดวกกันอยูในโลกปจจุบัน (วิจารณ พาณิช,
2555) นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบทบาทมากในชีวิตของมนุษย การสรางสรรคผลงานตางๆเหลานี้ตองอาศัยความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน เพื่อที่จะตอยอดไปถึงการสรางสรรคนวัตกรรมได ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมและพัฒนากําลังของชาติคือนักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรคโดยเฉพาะความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพื่อใหสังคมไทยในอนาคตเปนสังคมที่มีความเจริญทางดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อารี พันธมณี, 2545) วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นในประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่งเปนวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิต มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นรายวิชาวิทยาศาสตรจึงเปนรายวิชาที่มีความสําคัญจอชีวิตของนักเรียนและในรายวิชา
วิทยาศาสตรตองอาศัยจินตนาการที่ควบคูไปกับความรู ดังนั้น การสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพตองมี
การฝกใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค ในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย
เนื่องจากวาความคิดสรางสรรคคือ ลักษณะของการแสดงออกทางความคิดที่เปนรูปแบบของการแกปญหา
กระบวนการแกปญหา เปนการคิดแบบไมจํากัดกรอบ เปนการคิดอยางอิสระ ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะตองเปน
บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง และความคิดยืดหยุน (Guilford, 1967) ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่มีอยู
ในมนุษยทุกคน หากไดรับการสงเสริม พัฒนาและนําไปใชใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนอยางมาก (อารี พันธมณี,
2545) ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง เชน การฝกคิด การทําลงมือทํา
กิจกรรม การใหความรู ในทางออม เชน การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การสรางความปลอดภัยในการคิด เปนตน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ในชวงมัธยมศึกษาเปนชวงที่นักเรียนมีความคิดเปนตัวของเองสูง (Egocentric)
ซึ่งเหมาะแกการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1992) เนื่องจากการสงเสริมความคิด
สรางสรรคนั้นตองอาศัยการทํากิจกรรมที่หลากหลายและแปลกใหม เพื่อกระตุนความคิดของนักเรียนไดดี อีกดวยการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา
กระบวนการทํางานกลุม กระบวนการแสวงหาความรู ซึ่งกระบวนเหลานี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญาซึ่งการ
ทํางานกันเปนกลุม จะตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน จะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง มีสวนรวมในการสราง
องคความรู มีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ทําใหนักเรียนไดเกิดความคิดที่หลากหลาย ในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับขอความดังกลาวนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลก็เปนอีก
รูปแบบหนึ่งทีส่ ามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรคไดดี
การจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการ
ดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของ
ตน และขั้นที่ 2 คือ การแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล หรือ
แหลงความรูตาง ๆและนําไปเชื่อมโยงกับขั้นที่ 3 คือการศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม และเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม ขั้นนี้ผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล ความรูที่หามาได ผูเรียนสรางความหมายของขอมูล
ประสบการณใหม ๆ โดยใชกระบวนตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมในการอภิปราย และ
สรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูใหมกับความรูเดิมจากขั้นตอนที่ 1 และ
2 จากนั้นขั้นที่ 4 คือขั้นที่ผูเรียนตองมีการการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุม
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปน
ความรูความเขาใจของตนเองแกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน ขั้นที่ 5 คือขั้น
การสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่ง
ที่เรียนใหเปนระบบระเบียบ เพื่อใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย อาจจะใชเปนแผนผังมโนทัศนเพื่อใหเห็นภาพ จากนั้น
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ก็นําผลงานของกลุมตนมาปฏิบัติและการแสดงผลงานในขั้นที่ 6 ขั้นนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียน
ใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอมูลที่ได ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติ
ดวย ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถแสดงผลงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑที่เหมาะสม ขั้นสุดทายคือขั้นการ
ประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องนั้น ๆ เปนการให
โอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคหลังจากประยุกตใชความรู อาจมีการ
นําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได หรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในขั้นการปฏิบัติและแสดงผลงานแตนํา
ความมารวม แสดงในตอนทายหลังขั้นการประยุกตใชก็ได เชนกัน
จากสภาพที่มาและความสําคัญดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะหานวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะ
ทําใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยนําการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมาใช
ทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากรูปแบบการจัดการ
เรียนรูดังกลาวเปนการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตัวเองตั้งแตขั้นแรก โดยกระบวนการนี้จะเนนใหผูเรียนไดเกิด
กระบวนการคิดเปนสวนใหญ และการแลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับคนอื่น จากที่เคยไดมีความคิดของตัวเองแคฝาย
เดียว แตกลับไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นในกลุม ทําใหผูเรียนไดมีความคิดที่หลากหลายและแปลกใหมในการ
สรางสรรคผลงาน อีกดวยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงสงเสริมการปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เนนกระบวนการทํางานกลุม ทั้งนี้การจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
ซิปปาโมเดลจึงเหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ระบบสุรยิ ะ โดยการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODLE) เรื่อง ระบบสุรยิ ะ
จํานวน 9 ชั่วโมง
ดานกลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 แผนการเรียน
วิทย-คณิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ซึง่ มีนักเรียนจํานวน 23 คน ดวยวิธกี ารเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการเรียนรูโมเดลซิปปา ( CIPPA Model )
ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (Scientific creativity)
ดานระยะเวลา
ใชการจัดการเรียนรูโ มเดลซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง จํานวน 6 ชั่วโมง
0
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โมเดลซิปปา
(CIPPA Model)

พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
(scientific creativity)

วิธีการดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจยั ครั้งนี้เปนวิจยั เชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group pre-post test) มีวตั ถุประสงคเพื่อ
มุงเนนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใชการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลประชากร
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมี
นักเรียนจํานวน 23 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลโดยการจัดการเรียนรูมี 7 ขั้นตอน คือ
1.1 ขั้นการทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยให
ผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน
1.2 ขั้นการแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล
หรือแหลงความรูตาง ๆ
1.3 ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นนี้
เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล ความรูที่หามาได ผูเรียนสรางความหมายของขอมูลประสบการณใหม
ๆ โดยใชกระบวนตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมในการอภิปราย และสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม
1.4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนเองแกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
1.5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรู
เดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบระเบียบ เพื่อใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย อาจจะใชเปนแผนผัง
มโนทัศนเพื่อใหเห็นภาพ
1.6 ขั้นการปฏิบัติและการแสดงผลงาน ขั้นนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียน
ใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอมูลที่ได ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติ
ดวย ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถแสดงผลงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑที่เหมาะสม
1.7 ขั้นการประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความ
เขาใจของตนไปใชในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและ
ความจําในเรื่องนั้น ๆ เปนการใหโอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคหลังจาก
ประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได หรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในขั้นการ
ปฏิ บั ติ และ แสดงผลงานแต นํ า ค วามม ารว ม แส ดงใ นตอน ท า ย หลั ง ขั้ นกา รประ ยุ ก ต ใช ก็ ไ ด เ ช น กั น
ซึ่งทั้งหมด 5 แผน ไดแก เอกภพและดวงอาทิตย ดาวเคราะห ดวงจันทร สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ดาวหางและอุกกาบาต
2.แบบวัดความคิดสรางสรรค เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ในแตละขอจะประกอบไปดวยความคิดสรางสรรค
4 ลักษณะ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองแคลว ความคิดละเอียดลออ โดยจะทําการวัดแบบทดสอบ
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ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลัง การเรียนเรื่องระบบสุริยะ ในการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจะ
นําแบบทดสอบวัดนักเรียนทั้งหมด 23 คน ซึ่งแบบทดสอบลักษณะความคิดสรางสรรคละ 2 ขอ โดยจะนําคะแนนกอน
และหลังการเรียนมาเปรียบเทียบกัน และนําไปเทียบกับเกณฑความคิดสรางสรรค
3.แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง พรอมทั้งมี การบันทึกเสียงในการสัมภาษณ โดยขออนุญาตเก็บขอมูลจาก
นักเรียนตามความสมัครใจ มีทั้งหมด 4 คําถาม โดยลักษณะของคําถามจะแบงตามลักษณะความคิดสรางสรรค คือ
ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองแคลว ความคิดละเอียดลออ โดยจะนําคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณมา
เปรียบเทียบกับเกณฑลักษณะความคิดสรางสรรค ในการสัมภาษณนี้จะสัมภาษณโดยการสุมนักเรียนจํานวน 2 คน ตอ 1
กลุม ทําการสัมภาษณหลังจากที่นักเรียนทําการประดิษฐระบบสุริยะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคกอนเรียนเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 8 ขอ โดยใช
เวลา 20นาที
2. ผูวิจัยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 5 แผน ระยะ-เวลาที่
ใชสอนคือ3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเปน 9 ชั่วโมง
3. เมื่อดําเนินการสอนเสร็จแลว ผูว ิจัยใหกลุมตัวอยางแตละกลุมประดิษฐโมเดลระบบสุรยิ ะออกมา 1 ชิ้น และ
ทําการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับกลุมตัวอยางโดยทําการสัมภาษณตามความสมัครใจ กลุมละ 2 คน
4.ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคหลังเรียนเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 8 ขอ โดยใช
เวลา 20นาที
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไดตอไปนี้
1. จากแบบวัดความคิดสรางสรรค ไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย
2. จากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมคําตอบ ตามวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content
analysis)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล จากการคําตอบของกลุมตัวอยาง ใหคะแนนตามองคประกอบของทักษะความคิด
สรางสรรค ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 เพื่อจัดกลุมคําตอบ และนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะทักษะความคิดสรางสรรค
ก อ นเรี ย น (Pre-test) และหลั ง เรี ย น (Post-test) โดยใช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณทางสถิ ติ ก ารหาคะแนน
พัฒนาการ และคารอยละของจํานวนนักเรียนในแตละระดับของลักษณะของทักษะความคิดสรางสรรค
ตารางที่ 1 เกณฑการวัดทักษะความความคิดสรางสรรค
ประเด็นที่บงชี้ถึง
ประเด็นที่
คําอธิบายประเด็นที่บงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค
ทักษะความคิดสรางสรรค
1
ความคิดริเริม่
- ผูเรียนมีความคิดที่แลกใหมแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดที่แตกตางจากบุคคลอื่น
2
ความคิดยืดหหยุน
- ผูเรียนมีความสามารถที่จะพยายามคิดได หลายทางอยาง
อิสระ ความสามารถในการดัดแปลง
3
ความคิดคลองแคลว
- ผูเรียนมีความคิดที่ไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน
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4

ความคิดละเอียดลออ

-

ผูเรียนมีความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดที่ใชในการตกแตง
ทําใหความคิดที่เกิดขึ้นนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ประเด็นที่บงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค ไดแก 1) ความคิดริเริ่ม เชน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะเนนใหผูเรียนไดเริ่มคิดโดยไมมีขอจํากัดในการคิด สามารถคิดนอกกรอบได และมีความคิดที่
แปลกใหมแตกตางจากความคิดเดิม 2) ความคิดยืดหยุน เชน ผูเรียนสามารถนําวัสดุที่แปลกใหมมาใชในการประดิษฐได
ตามความเหมาะสม หรือมีความคิดหลากหลายทาง หลายประเภท 3) ความคิดคลองแคลว เชนผูเรียนมีความคิดที่ไม
ซ้ําซากกับเรื่องเดิมๆ สามารถคิดไดหลายทางภายในเวลาที่กําหนด 4) ความคิดละเอียดลออ เชน ผูเรียนประดิษบชิ้นงาน
ขึ้นมา ผูเรียนตระหนักถึงความสําเร็จของงาน รวมไปถึงการตกแตงผลงานของตนใหออกมาสมบูรณที่สุดและสามารถนํา
ความรูประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอีกดวย
จากนั้นเมื่อ ทําการวัด ทักษะความคิดสรางสรรคเรีย บรอยแลว ผูสอนยัง ใชแบบประเมินการสัมภาษณกึ่ ง
โครงสรางในการสัมภาษณผูเรียนเพื่อใหไดผลสรุปที่ชัดเจนวาผูเรียนเมื่อเรียนแลว เกิดทักษะความคิดสรางสรรคและมี
ควาคิดเห็นอยางไรกับผลงานของตน ตั้งแตเริ่มการทําสิ่งประดิษฐ โดยผูสอนจะใชประเด็นที่บงชี้ถึงทักษะความคิด
สรางสรรคดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบประเมินการสัมภาษณกึ่งโครงสราง

1

ประเด็นที่บงชี้ถึง
ทักษะความคิดสรางสรรค
ความคิดริเริม่

-

2

ความคิดยืดหยุน

-

3

ความคิดคลองแคลว

-

4

ความคิดละเอียดลออ

-

ประเด็นที่

คําอธิบายประเด็นที่บงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค
ผูเรียนมีความคิดที่แปลกใหม แตกตางจากธรรมดา หรือ
ความคิดที่แตกตางจากบุคคลอื่น อาจไมมีใครนึกถึงมา
กอน และนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดสิ่งใหม เกิดเปน
ผลงานใหม ตองอาศัยความกลาคิด กลาแสดงออก กลา
ทดลอง และกลาเสี่ยง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานหรือสิ่ง
ตางๆใหมีความแปลกใหมวาเดิม
ผูเรียนมีความสามารถที่จะพยายามคิดได หลายทางอยาง
อิสระ ความสามารถในการดัดแปลง คิดไดหลายประเภท
คิดไมซ้ําประเภท
ผูเรียนมีความคิดที่ไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธสิ่งที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมาก
ที่สุดเทาที่จะมากไดในเวลาที่กําหนด
ผูเรียนมีความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดที่ใชในการตกแตง
ทําใหความคิดที่เกิดขึ้นนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น และตระหนักถึง
ความสําเร็จของผลงาน ตลอดจนการติดตามจนเกิด
ความสําเร็จ

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา ประเด็นที่บงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค ไดแก 1) ความคิดริเริ่ม เชน ผูเรียนมี
ความคิดที่แปลกใหม แตกตางจากธรรมดา หรือความคิดที่แตกตางจากบุคคลอื่น อาจไมมีใครนึกถึงมากอน และนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดสิง่ ใหม เกิดเปนผลงานใหม ตองอาศัยความกลาคิด กลาแสดงออก กลาทดลอง และกลาเสี่ยง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานหรือสิ่งตางๆใหมีความแปลกใหมวาเดิม 2) ความคิดยืดหยุน ไดแก ผูเรียนมีความสามารถที่จะ
พยายามคิดได หลายทางอยางอิสระ ความสามารถในการดัดแปลง คิดไดหลายประเภท คิดไมซ้ําประเภท 3) ความคิด
คลองแคลว ไดแก ผูเรียนมีความคิดที่ไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธสิ่งที่เหมือนกันหรือ
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คลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในเวลาที่กําหนด 4) ความคิดละเอียดลออ ไดแก ผูเรียนมีความคิดเกี่ยวกับ
รายละเอียดที่ใชในการตกแตงทําใหความคิดที่เกิดขึ้นนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น และตระหนักถึงความสําเร็จของผลงาน ตลอดจน
การติดตามจนเกิดความสําเร็จ
เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน
(Post-test) โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลในหนวยการเรียนรูเรื่องระบบสุริยะ ผูวิจัยพบวาไดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา
โมเดล
ที่

ความคิดสรางสรรค

ระดับของความคิดสรางสรรค

กอนเรียน

หลังเรียน

ST1

0

3

เพิ่มขึ้น

ST2

0

1

เพิ่มขึ้น

ST3

2

2

เทาเดิม

ST4

3

3

เทาเดิม

ST5

0

4

เพิ่มขึ้น

2

4

เพิ่มขึ้น

ST7

4

4

เทาเดิม

ST8

2

1

ลดลง

ST9

2

2

เทาเดิม

ST10

2

2

เทาเดิม

ST11

2

2

เทาเดิม

ST12

4

4

เทาเดิม

ST6

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ระดับทักษะความคิดสรางสรรคมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้น ระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม ระดับความคิดสรางสรรคลดลง คิดเปนรอยละดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดสรางสรรคของนักเรียน
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ระดับความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้น
เทาเดิม
ลดลง

รอยละของนักเรียน
33.3
58.3
8.3

ดังตารางที่ 2 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง 12 คน จากการทําแบบทดสอบพบวา นักเรียนสวนใหญมี ระดับ
ความคิดสรางสรรคเทาเดิม รอยละ 58.3 ระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 58.3 และระดับความคิด
สรางสรรคลดลงคิดเปนรอยละ 8.3 จากขอมูลขางตนเปนการแสดงข อมูลระดับความคิดสรางสรรคโดยรวมทั้ง 4
ลักษณะความคิดสรางสรรคยอย เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลรายประเด็นของความคิดสรางสรรคแตละความคิดแลวจะ
ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับรายการความคิดสรางสรรคยอย
ระดับความคิด
สรางสรรค

ความคิดริเริ่ม

เพิ่มขึ้น
เทาเดิม
ลดลง

25
25
8.3

รอยละของนักเรียนในแตละความคิดสรางสรรค
ความคิดยืดหยุน
ความคิด
ความคิดละเอียดลออ
คลองแคลว
25
25
16.6
33.3
58.3
25
33.3
0
8.3

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา เมื่อมีการแยกลักษณะความคิดสรางสรรคยอย 4 ลักษณะ สรุปไดวา ในระดับ
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 25) จะมีค วามคิดริ เริ่ม ความคิดยืด หยุน และความคิ ด
คลองแคลวเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 16.6) มีความคิดละเอียดลออ เพิ่มขึ้นตามลําดับ สวนในระดับ
ความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 58.3) จะมีความคิดคลองแคลวเทาเดิมมากที่สุด รองลงมา
นักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ และใน
ระดับความคิดสรางสรรคที่ลดลง นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากที่สุด รองลงมา นักเรียน
(รอยละ 8.3) มีความริเริ่มและความคิดละเอียดลออลดลงมากที่สุดลงมาตามลําดับ
จากนั้นไดมีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเรื่องการทําโมเดลระบบสุริยะกับนักเรียน โดยจะทําการสัมภาษณ
ตามลักษณะความคิดสรางสรรคยอยทั้ง 4 ลักษณะดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางทั้ง 4 ลักษณะความคิดสรางสรรคยอย
กลุม
ตัวอยาง

ประเด็นความคิด
สรางสรรค
1.ความคิดริเริ่ม

ตัวอยางคําตอบ

สรุปผล

“คุยกับเพื่อนคํานวณงบประมาณ สํารวจของ
เปรียบเทียบราคาตามรานคา มีการออกแบบ แบง
หนาที่ในกลุม ลงมือทํา”

- ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
เนื่องจากไดมีการ
ออกแบบกอนการลง
มือทําและมีการ
คํานวณงบประมาณ
-ผูเรียนมีความคิด
ยืดหยุนเนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
เพื่อใหงานนั้นออกมา

ST2
2.ความคิดยืดหยุน

“ปรับเปลีย่ นรูปแบบใหคลายเดิมแบบที่วางแผนไว
มากที่สุด”
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3.ความคิด
คลองแคลว

“ใสความคิดแบบอื่นเขาไปอีก แหวกแนว ทํา
รูปแบบเอกลักษณ กลุมของตัวเอง”

4.ความคิด
ละเอียดลออ

“ใชแกนกลางเปนพลาสติก แทงเหล็กลูกปน / ใส
มอเตอร”

สมบูรณที่สดุ
-ผูเรียนมีความคิด
คลองแคลว เมื่อครูถาม
คําถามสามารถตอบได
ทันทีภายในเวลาที่ครู
กําหนด และสามารถ
คิดผลงานของตนให
แปลกไปจากคนอื่น
-ผูเรียนมีความคิด
ละเอียดลออเนื่องจาก
ความคิดนี้ตองรอใหผล
งานสําเร็จแลวจะ
สามารถนึกไดวาตอง
ทําอยางไรใหผลงาน
ตัวเองมีลูกเลนที่แปลก
ใหมกวาเดิม

หมายเหตุ : ST2 หมายถึง Student2 (กลุมตัวอยางที่มีความความคิดสรางสรรคยอยครบทั้ง 4 ประเด็น)
จากตารางที่ 4 เมื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง ST2 แลวทําการวิเคราะหคําตอบ จะเห็นวากลุมตัวอยาง ST2 มี
ทักษะความคิดสรางสรรคหลังเรียนครบทั้ง 4 ประเด็น คือ1)ผูเรียนความคิดริเริ่มเนื่องจากมีการออกแบบการวางแผน
เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและเพื่อใหการทํางานกลุมเปนไปในแนวทิศทางเดียวกัน 2)ผูเรียนมีความคิดยืดหยุน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหงานนั้นออกมาสมบูรณที่สุดคือความคิดยืดหยุนจะเห็นไดจากคําตอบของ
นักเรียน คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหคลายเดิมแบบที่วางแผนไวมากที่สุด 3)ผูเรียนมีความคิดคลองแคลวเนื่องจากผูเรียนมี
ความคิดที่จะทําผลงานของตนเองใหแปลกและแหวกแนว แตกตางจากคนอื่น 4)ผูเรียนมีความคิดละเอียดลออเนื่องจาก
ผูเรียนคิดคนที่จะหาวิธีที่จะทําใหผลงานของตนใหสามารถมีกลไกการทํางานที่ใชงานไดจริง
สรุปผลการวิจัย
1.จากการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชรูปแบบใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล
เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยพบวา ในระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น นักเรียนสวนใหญ
(รอยละ 25) จะมีความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน และความคิดคลองแคลวเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมานักเรียน (รอยละ
16.6) มีความคิดละเอียดลออ เพิ่มขึ้นตามลําดับ สวนในระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ
58.3) จะมีความคิดคลองแคลว เทาเดิมมากที่สุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่ม
และความคิดละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ และลําดับสุดทายในระดับความคิดสรางสรรคที่ลดลง นักเรียนสวน
ใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากที่สุด รองลงมา นักเรียน (รอยละ 8.3) มีความริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออลดลงมากที่สุดลงมาตามลําดับ
2. เมื่อสรุปการเปรียบเทียบโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู CIPPA MODLE เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผูวิจัยพบวา นักเรียนสวน
ใหญมีระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิมมากที่สุด รองลงมาระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น และลําดับสุดทายนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคลดลงตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
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จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ระบบสุริยะ ผลปรากฎวา เมื่อเทียบ
คะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ในระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น นักเรียนสวน
ใหญ (รอยละ 25) จะมีความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน และความคิดคลองแคลวเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมานักเรียน
(ร อ ยละ 16.6) มี ค วามคิ ด ละเอี ย ดลออ เพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นในส ว นนี้ ส ามารถออกแบบการทํ า
สิ่งประดิษฐไดเหมาะสมและสามารถคิดคาดคะแนนผลงานของตนไดวาควรปรับหรือเปลี่ยนสิ่งไหนเพื่อใหงานของตน
ออกมาอยางสมบูรณ สวนในระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 58.3) จะมีความคิด
คลองแคลวเทาเดิมมากที่สุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ นักเรียนสวนนี้มีความคิดคลองแคลวมากที่สุดเนื่องจากสามารถที่จะคิดผลงาน
ออกแบบ หรือรวมถึงการแกไขปญหาไดในเวลาที่กําหนดเปนสวนใหญ และสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
เทาเดิมเนื่องมาจากผูวิจัยอาจจะใชระยะเวลาในการจัดการเรียนรูนอยเกินไป อีกทั้งยังใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานไม
หลากหลายมากพอ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเทาเดิม และลําดับสุดทายในระดับความคิด
สรางสรรคที่ลดลง นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากที่สุด รองลงมา นักเรียน (รอยละ 8.3)
มีความริเริ่มและความคิดละเอียดลออลดลงมากที่สุดลงมาตามลําดับ นักเรียนในสวนนี้สามารถหาวัสดุอยางอื่นมา
ทดแทนวัสดุที่ไมสามารถนํามาใชได และสามารถคิดหาวิธีการตางๆที่ชวยใหผลงานของตนนั้นออกมาสําเร็จ และสาเหตุ
ที่ทําให นักเรี ยนมีค วามคิ ดสรางสรรค ลดลงเนื่องมาจากผูวิจัย อาจจะใชร ะยะเวลาในการจั ดการเรียนรูนอยเกินไป
นักเรียนยังไมกลาแลกเปลีย่ นความคิดกับเพื่อนในกลุม อีกทั้งยังใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานไมหลากหลายมากพอ จึง
เปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคลดลง ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ ดอกคูณ วงศวรรณวัฒนา (2544)
ไดทําการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง พบวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบซิปปาทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจและไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และจากการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน สวนในเรื่องของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
จากนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการคิดทํางานสิ่งประดิษฐ
ขอเสนอแนะ
1. ครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2. เพิ่มเวลาในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียนมากขึ้น
3. การวิจัยครั้งตอไปผูวิจยั ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของครูที่จะจัดกิจกรรมรูปแบบซิปปาโมเดล เพื่อการจัดการ
เรียนรูทมี่ ีประสิทธิภาพ
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การสงเสริมแนวทางคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล
Promote Scientific Conceptions on Digestive System by
Teaching based on CIPPA Model of Grade 8 Students’
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงเพื่อสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวนนักเรียน 8 คน ในปการศึกษา 2560 การวิจัยในครั้งนี้เปนในชั้นเรียน โดย
ทําการเก็บขอมูลจากแบบวัดแนวคิดกอนและหลังเรียน เรื่องระบบยอยอาหารที่ประกอบดวยคําถามปลายเปดจํานวน 7
ขอ และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาแนวคิดที่สอดคลองกับ
แนวคิดถูกตองบางสวนในเรื่องความหมายของการยอยจากรอยละ 0.00 เปน 0.00 ประเภทของการยอยเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 37.50 เปน 62.50 ความหมายและหนาที่ของเอนไซมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.00 เปน 37.50 อวัยวะที่เกี่ยวของกับการ
ยอย 1 จากรอยละ 50.00 เปน 12.50 อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย 2 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.00 เปน 75.00 หนาที่ของ
อวัยวะในกระบวนการยอยอาหารเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.00 เปน 37.50 ผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยอาหารเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 0.00 เปน 25.00 ซึ่งคะแนนทดสอบรวมทั้ง 6 แนวคิดหลังเรียน สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งนี้โดยใชรูปแบบซิปปาโมเดลสามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนในเรื่องระบบยอยอาหารได
คําสําคัญ :
ระบบยอยอาหาร / แนวคิดทางวิทยาศาสตร / รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
Abstract
The purpose of this research was to study 8 Grade 8 Students’ Scientific Conceptions of
Digestive System based on CIPPA Model in the 2017 academic year. Research design of this study
was a classroom action research. The results showed that most students increased their
understanding of the meaning digestive system from 0.00 % to 0.00 %, type of digestive system form
37.50 % to 62.50 %, the meaning and function of the enzyme from 0.00 % to 37.50 %, the organs
such as the digestive process 1 from 50.00 % to 12.50 %, the organs such as the digestive process 2
from 0.00 % to 75.00 %, the function of the organs in the digestive process from 0.00 % to 37.50 %,
and products of digestion from 0.00 % to 25.00 %. The post – test scores are higher than.
Keywords:
Digestive System / Scientific Conception / Teaching based on CIPPA Model
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ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาใน
ภาพรวมวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
เน น ให ส ถานศึก ษาดํ า เนิน การจั ดเนื้ อหาสาระและกิจ กรรมให ส อดคล องกั บความสนใจและความถนั ด ของผูเ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมณี (2553) ที่กลาวถึงหลักการจัดการศึกษาวา ควรคํานึงถึง
ความตองการทางธรรมชาติและประสบการณเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากประสบการณในการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ปค.2) ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องระบบยอยอาหาร ในป พ.ศ. 2559 พบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความสับสนเกี่ยวกับความหมายของการยอยอาหาร และไมชอบเรียนเนื้อหาดังกลาว เพราะตองจดจํามาก สงผลให
นักเรียนเรียนรูดวยการทองจําและทําใหเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (misconception) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่รายงาน
วา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของการยอยอาหาร โดยเขาใจวา “การทําใหอาหารที่เรา
กินเขาไปยอยสลายเพื่อใหมีความสะดวกในการขับถาย” จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาแนวคิดคลาดเคลื่อนเปนปญหาที่
เกิดขึ้นจริงและควรไดรับการแกไข ตามที่ ปฐมาภรณ พิมพทอง (2551 อางถึง West and Pine, 1985; Osborne
and Wittrock, 1983) กลาววา การเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนจะเปนปญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเขาใจใน
แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร ที่ เ ป นที่ ย อมรับ กั น ทางวิ ท ยาศาสตร และเมื่ อ เกิ ดแนวคิ ดคลาดเคลื่ อ นขึ้น แล ว ก็ย ากที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงดวยการเรียนการสอนโดยปกติที่ผูสอนไมไดคํานึงถึงแนวคิดเดิมของนักเรียนที่มีมากอนเรียนในชั้นเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับ Pang and Marton (2003) ที่กลาววาแนวคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงได หากมีการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบที่สําคัญในแนวคิดของปรากฏการณนั้นๆ
ในการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนสรางความเขาใจแนวคิดหลักทีถ่ ูกตอง ผูเรียนเกิดความรู ความคิด และ
การตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถสรางความรู คนพบความรูไ ดดวยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากในกิจกรรม และ
ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได คือการสอนตามรูปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ้งเปนแนวคิดของรอง
ศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี และไดมีนักจิตวิทยา 2 ทาน ไดแก Jean Piaget ไดพัฒนาทฤษฏีสรางความรูนิยม
เชิงปญญา (Cognitive Constructivism) โดยเนนที่ผเู รียนเปนผูสรางความรู โดยการลงมือกระทํา สวนของ Lev
Vygotsky ไดพัฒนาทฤษฏีสรางความรูนิยมเชิงสังคม (Social Constructivism) โดยเนนปฏิสัมพันธทางสังคม มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาดานพุทธิปญญา และที่ผานมายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง
ระบบยอยอาหาร หรือการนํารูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) มาใชในการจัดการเรียนรูไมมากนัก
จากที่กลาวมานั้นจะเห็นวากระบวนการแสวงหาความรูทางวิ ทยาศาสตรมีความสํ าคัญและกระบวนการ
แสวงหาความรูจะเกิดขึ้นไดก็ตองมาจากความสนใจที่จะแสวงหาดวยตนเองของผูเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่จะ
สามารถสงเสริมการแสวงหาความรูของผูเรียน จึงตองเนนกระบวนการหาความรูตามกระบวนการวิทยาศาสตรจึงจะทํา
ใหผูเรียนสนใจที่จะทําดวยตนเอง และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
(CIPPA Model) คือ ขั้นทบทวนความรูเ ดิม ขั้นแสวงหาความรูใหม ขั้นศึก ษาทําความเขาใจความรูใหม ขั้ น
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นแสดงผลงาน และขั้นประยุกตใชความรู โดย
อมรินทร มาตทะวัน. (2555). ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ระหวาง การเรียนจากโปรแกรมบทเรียนแบบซิปปาโมเดลกับการเรียนแบบปกติ พบวา โปรแกรมบทเรียนแบบซิปปา
โมเดล สามารถพัฒนาผูเรียนใหกลาคิด กลาทํา กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก รูจักคิดวิเคราะห มีความคิด
หลากหลาย และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะผู ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร จึ ง ตระหนั ก ว า การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ามารถพั ฒ นาแนวคิ ด
วิทยาศาสตรใหกับผูเรียนไดนั้น คือแนวทางการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 ที่เนนการมีปฏิสัมพันธ การทํางานรวมกัน มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชเทคโนโลยี ใน
กระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึ้นไดดวยตัวเอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนีไ้ ดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดานเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม บทที่ 1 เรื่อง
ระบบในรางกายมนุษย และสัตว
ดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
ตัวแปรตาม คือ แนวคิดวิทยาศาสตร
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลอง 3 สัปดาห รวม
8 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล
2. แนวคิดวิทยาศาสตร

ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปาโมเดล

ตัวแปรตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอย
อาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group pre-post test) มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 15 คน
2. กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เลือกโดยการสุมแบบแบงกลุม ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบยอยอาหาร แบงเปน 7 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม
3. ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู
6. ขั้นแสดงผลงาน
7. ขั้นประยุกตใชความรู
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องระบบยอยอาหาร ประกอบไปดวยคําถาม
ปลายเปดจํานวน 7 ขอ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความรูพื้นฐานดังนี้ ความหมายของการยอยอาหาร ประเภทการยอย
อาหาร ความหมายและหนาที่ของเอนไซม อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย หนาที่ของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร
และผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยอาหาร
การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยโดยการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการจัดการ
เรียนรู (one group pre - post test design) ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิเคราะห
เนื้อหาที่มุงเนนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
1. วัดแนวคิดกอนการจัดการเรียนรู (pre-test) โดยใชแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบยอยอาหาร
ประกอบไปดวยคําถามปลายเปดจํานวน 7 ขอ
2. จัดการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่องระบบยอยอาหาร จํานวน 6 แผน
3. ครูบันทึกหลังการจัดการเรียนรู หลังจากที่นักเรียนนําเสนอชิ้นงาน เปนชิ้นงาน/ตัวแทนแสดงแนวคิด ที่
สรางจากองคความรู ความเขาใจในเนื้อหาเรื่องระบบยอยอาหาร เปนตัวแทนแนวคิด และความรูความเขาใจของผูเรียน
ที่แสดงออกมา โดยใหผูเรียนสรางออกมาหลังจากที่ครูทําการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ เสร็จสิ้นลง
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4. วัดแนวคิดหลังการจัดการเรียนรู (post-test) โดยใชแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบยอยอาหาร
ฉบับเดียวกับการวัดแนวคิดกอนเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดแนวคิดเรื่องระบบยอยอาหาร ทั้งกอนและหลังการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการอาน ตีความ และจัดกลุม คําตอบของนักเรียนเปน 5 กลุม ตามแนวคิดของ Haidar (1997)
ไดแก 1) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนที่ตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ 2) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนที่ตอบ
คําถามสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 3) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและ
คลาดเคลื่อนบางสวน หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนที่ตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1
องคประกอบ และมีบางแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรดวย 4) กลุมแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนที่ตอบคําถามไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรที่ปรากฏในคําถามนั้น
ๆ และ 5) กลุมไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนที่ไมตอบคําถาม หรือเขียนคําตอบแบบ
ทวนคําถาม ไมไดใชแนวคิดวิทยาศาสตรใด ๆ
ในการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกสะทอนความคิดของครู นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) มาวิเคราะหตีความ สรุปความเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียน
สรางออกมาและนํามาสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในการจัดการ
เรียนรู และเปนแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยหรือดําเนินงาน
ตารางที่ 1 ผลการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร กอนและหลังการจัดการเรียนรู (N = 8)
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลแนวคิดทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง ระบบ
ยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ผูวิจัยพบวา หลังจากที่นักเรียนไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ทําใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น และมีนักเรียนบางคนที่มี
แนวคิดทางวิทยาศาสตรที่เหมือนเดิม
ตารางที่ 2 ความถี่และรอยระของกลุมคําตอบของกลุมนักเรียนกับแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร
กอนและหลังการจัดการเรียนรู (N = 8)
แนวคิด

แนวคิดถูกตอง
(SU)

กอน
1.ความหมาย
0
ของการยอย (0.00)

หลัง
0
(0.00)

แนวคิดถูกตอง
บางสวน
(PU)

กอน
0
(0.00)

แนวคิดถูกตอง
แนวคิด
คลาดเคลื่อน
บางสวน
(SM)
คลาดเคลื่อน
บางสวน
(PUSM)
หลัง
กอน
หลัง
กอน
หลัง
2
3
4
1
2
(25.00) (37.50) (50.00) (12.50) (25.00)

ไมมีแนวคิด
(NU)

กอน
4
(50.00)

หลัง
0
(0.00)
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แนวคิด

แนวคิดถูกตอง
(SU)

กอน
2.ประเภท
0
ของการยอย (0.00)
3.ความหมาย
0
แ ล ะ ห น า ที่ (0.00)
ของเอนไซม
4 . อ วั ย ว ะ ที่
1
เกี่ ย วข อ งกั บ (12.50)
การยอย 1
5 . อ วั ย ว ะ ที่
0
เกี่ ย วข อ งกั บ (0.00)
การยอย 2
6.หน า ที่ ข อง
0
อ วั ย ว ะ ใ น (0.00)
กระบวนการ
ยอยอาหาร
7.ผลิตภัณฑที่
0
ไ ด จ า ก ก า ร (0.00)
ยอยอาหาร

หลัง
0
(0.00)
0
(0.00)

แนวคิดถูกตอง
บางสวน
(PU)

กอน
หลัง
3
5
(37.50) (62.50)
0
3
(0.00) (37.50)

7
4
1
(87.50) (50.00) (12.50)

แนวคิดถูกตอง
แนวคิด
บางสวน
คลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน
(SM)
บางสวน
(PUSM)
กอน
หลัง
กอน
หลัง
0
0
1
3
(0.00) (0.00) (12.50) (37.50)
0
2
4
3
(0.00) (25.00) (50.00) (37.50)

ไมมีแนวคิด
(NU)

กอน
4
(50.00)
4
(50.00)

หลัง
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3
(37.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

6
4
1
(75.00) (50.00) (12.50)

0
(0.00)

1
(12.50)

4
(50.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3
2
(37.50) (25.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

5
(62.50)

6
(75.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(25.00)

1
(12.50)

0
(0.00)

5
8
(62.50) (100.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

ผลการวิเคราะหขอมูล
จากตารางที่ 2 เมื่อทําการจัดกลุมคําตอบของนักเรียนทั้ง 7 เรื่องแลว พบวาในแตละเรื่องนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดดังนี้
แนวคิดที่ 1 ความหมายของการยอย
หลังจากการทําแบบทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50.00) มีแนวคิด
ถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 37.50) โดยระบุวา
“ควายกําลังเคี้ยวหญาซึ้งเปนการยอยในปาก” (นร.2) และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 25.00) เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ12.50) โดยเขาใจวา “งูที่กําลังทําใหกระดูกของตุกแกออนลงหลังจากนั้น
ก็จะกลืนกิน” (นร.5) นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอย
ละ 50.00)
แนวคิดที่ 2 ประเภทของการยอย
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หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 62.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 37.50) โดยระบุวา “การยอยอาหารมี 2 ประเภท คือ การยอยเชิงกล และการยอย
ทางเคมี” (นร.7) และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ
12.50) โดยเขาใจวา “การยอยมี 3 ประเภท ไดแก การยอยในปาก การยอยที่กระเพาะอาหารและการยอยที่ลําไสเล็ก”
นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิดจากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00)
แนวคิดที่ 3 ความหมายและหนาที่ของเอ็นไซม
หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 37.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับชวยสรางเอ็นไซมไปเก็บไวที่ถุงน้ําดี และจะปลอยเอ็นไซมออก
ยอยที่กระเพาะอาหาร” (นร.4) และมีแนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 25.00) เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับสรางเอ็นไซมสงไปถุงน้ําดีและไปยอยอาหารสวน
ตางๆ” (นร.4) มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 50.00)
โดยระบุวา “ที่ปากมีเอ็นไซมและยอยแปง” (นร.8)
นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00)
แนวคิดที่ 4.1 อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย1 (อาหารที่กินเขาไปผานอวัยวะใดบาง)
หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 87.50) มีแนวคิดถูกตอง เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอน
การจัดการเรียนรู (รอยละ 12.50) โดยระบุวา “ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และ
ทวารหนักตามลําดับ” (นร.7) และมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 12.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการ
เรียนรู (รอยละ 50.00) โดยระบุวา “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ” นอกจากนี้หลังจาก
การจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 37.50)
แนวคิดที่ 4.2 อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย2 (อวัยวะที่ไมใชทางผานของอาหารแตเกี่ยวของกับการยอย
อาหาร)
หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 75.00) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับมีหนาที่สรางน้ําดี สงไปเก็บที่ถุงน้ําดี” (นร.1) และมีแนวคิด
ถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 50.00)
โดยระบุวา “อาหารๆฃไมผานตับ” (นร.5) และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 12.50) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับไมยอยอาหารและไมเกี่ยวของกับระบบยอยอาหาร” (นร.3)
นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00)
แนวคิดที่ 5 หนาที่ของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร
หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 37.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “กระเพาะใชสําหรับยอยโปรตีน” (นร.2) และมีแนวคิดถูกตอง
บางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 0.00) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 25.00) และมี
แนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา
“ลําไสใหญไมยอยแปง แตปากยอยแปง” (นร.1) นักเรียน (รอยละ 12.50) มีแนวคิดลดลงจากที่มีแนวคิดถูกตอง
บางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน เปนแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยระบุวา “ลําไสใหญมีหนาที่เก็บกากอาหารไมมีสวนยอย
แปง” (นร.4) นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ
75.00)
แนวคิดที่ 6 ผลิตภัณฑที่ไดจากการยอย
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หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 25.00) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ลําไสเล็กจะยอยแปงดวยอะไมเลส ไดกลูโคส” (นร.6) และมี
แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู
(รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ลําไสสามารถยอยอาหารได” (นร.7)
และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดย
ระบุวา “ปากยอยแปงใหเปนมอลโทส” (นร.3) นอกจากนี้หลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนที่ไมมีแนวคิด จาก
กอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ100.00)
จากผลการวิจัยชี้วานักเรียนยังประสบปญหาดานการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ใน
หัวขอหนาที่ของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร และผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยอาหารที่ยังเปนแนวคิดคลาดเคลื่อน
ดังนั้นผูสอนจึงตองเนนเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการหาความรูตามกระบวนการวิทยาศาสตรจึงจะทํา
ใหผูเรียนสนใจที่จะทําดวยตนเอง และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น เนื่องจากแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่สําคัญ
ในการเรียนตอไป
สรุปผลการวิจัย
การสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปาโมเดล ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล แนวคิดเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย 1 เปนเรื่องที่นักเรียนมี
การพัฒนาแนวคิดมากที่สุด คือมีแนวคิดถูกตอง (รอยละ 87.50) แนวคิดเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย 2 นักเรียนมี
แนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 75.00) แนวคิดเรื่องประเภทของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ
62.50) แนวคิดเรื่องความหมายและหนาที่ของเอนไซมนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) แนวคิดเรื่อง
ความหมายของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 50.00) สวนแนวคิดเรื่อง
ผลิตภัณฑที่ไดจากการยอย และเรื่องหนาที่ของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร เปนเรื่องที่นักเรียนมีการพัฒนา
แนวคิดนอยที่สุด คือมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50)
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ระบบยอยอาหาร ผูวิจัยพบวา 1. แนวคิดเรื่องความหมายของการ
ยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 25.00) แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 50.00)
และแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 25.00) 2. แนวคิดเรื่องประเภทของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอย
ละ 62.50) และแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) 3. แนวคิดเรื่องความหมายและหนาที่ของเอ็นไซมนักเรียนมี
แนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) ) แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 25.00) และแนวคิด
คลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) 4. แนวคิดเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย 1 นักเรียนมีแนวคิดถูกตอง (รอยละ
87.50) และแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 12.50) 5. แนวคิดเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย 2 นักเรียนมีแนวคิด
ถูกตองบางสวน (รอยละ 75.00) และแนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50) 6. แนวคิดเรื่อง
หนาที่ของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหารนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) และแนวคิดคลาดเคลื่อน
(รอยละ 62.50) 7. แนวคิดเรื่องผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 25.00) และ
แนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีพัฒนาการในภาพรวมที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อมรินทร มาตทะวัน. (2555). ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระหวาง การเรียนจากโปรแกรมบทเรียนแบบซิปปาโมเดลกับการเรียนแบบปกติ พบวา โปรแกรมบทเรียนแบบซิปปา
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โมเดล สามารถพัฒนาผูเรียนใหกลาคิด กลาทํา กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก รูจักคิดวิเคราะห มีความคิด
หลากหลาย และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผูเรียน
จะตองเรียนรู ดวยตนเองและพึงตนเองแลวยังต องพึ่ง การมีป ฏิสัมพัน ธ (interaction) กับเพื่ อนๆ บุ คคลอื่น ๆ และ
สิ่งแวดลอมรอบตัวรวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ตางๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสราง
ความรูโดยใหผูเรียนมีความพรอมในการรับรูและเรียนรูอยางตื่นตัว ผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางกาย อยางเหมาะสม
และจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เขาใจลึกซึ้งและอยูคงทนมากขึ้นหากผูเรียนมีโอกาสนําความรูมาประยุกตใช ใน
สถานการณที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2545:280)
ขอเสนอแนะ
1. ครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรวามีลักษณะเปนอยางไร
2. เพิ่มเวลาในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียนมากขึ้น
3. ควรใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางที่สามารถทําใหงานวิจัยไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การนําเอาเด็ก LD มาเปนกลุมตัวอยาง เชน การเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เปนตน
4. การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล เพื่อการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ
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การสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Enhancing of creativity mathayomsuksa 3 students by learning management STEM
Education model
สาธิดา โสพิมพา 1 เพลินพิศ ทองกวด 2 และกติญา บุญสวน 3
Satida Sopimpa1 Plernpit Thongkoud2 Katiya Bunsuan3
1

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวังโปงศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
3
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็ม
ศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 19 คน โดยมีเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียน มีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงสถิติอยาง
งายเพื่อหาคะแนน และคารอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นสูงกวากอนเรียน ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคแตละดาน พบวา นักเรียนมีความคิด
ยืดหยุนมากที่สุด (รอยละ 78.94)เนื่องจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิด
ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด การคนหาปญหา รูจักแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง จากการสรางสรรคชิ้นงาน
รองลงมาพบวานักเรียนมีความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม (รอยละ68.42) และ ความคิดคลองตัว
(รอยละ60.52) ตามลําดับ
คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา /ความคิดสรางสรรค/วงจรไฟฟา
Abstract
The objective of this research was to Enhance Enhancing of creativity thinking using
learning management STEM Education model on Electric Circuit for Grade 9 Students. The
sample were 19 students. Data collected using measurement the creative thinking and
observation of the behaviors and percentage.
The research finding: Most students were more creative than before learning at 78.94,
because learning STEM education promoted students to use the ideas to solve the finding
problem manually by creating a workpiece second elaboration (percent 73.68) originality (percent
68.42) and fluency (percent 60.52) in the order.
Keywords: STEM Education/ Creative Thinking/ Circuit
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ความเปนมาและความสําคัญ
การศึ ก ษาจึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นากํ า ลั ง ของชาติ นั้ น คื อ นั ก เรี ย นให เ ป น ผู ที่ มี
ความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพื่อใหสังคมไทยในอนาคตเปน
สังคมที่มีความเจริญทางดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อารี พันธมณี, 2545) ดังนั้น การจัดการศึกษา
ต อ งยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(พระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542) และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ผูเรียนตองฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อไปสู
เปาหมายของการเปนคนเกง ดี และมีความสุข ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูที่มุงเนน ใหผูเรียนมี
ทักษะกระบวนการคิด รูจักวิเคราะห และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2545) ซึ่งทักษะ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติ โดยความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมหรือพัฒนาได (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธณ, 2537)
ความคิ ด สร า งสรรค คื อ ลั ก ษณะของการแสดงออกทางความคิ ด ที่ เ ป น รู ป แบบของการแก ป ญ หา
กระบวนการแกปญหา เปนการคิดแบบไมจํากัดกรอบ เปนการคิดอยางอิสระ ซึ่งบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะตอง
เป นบุ คคลที่ มี ความคิด ริเ ริ่ ม ความคิด คลอ ง ความคิ ดยื ดหยุน และความคิ ดละเอี ยดลออ (Guilford, 1967)
ความสามารถในการจินตนาการ เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ อันจะนําไปสู การสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ (พีระ พนาสุ
ภณ, 2556) ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง เชน การฝกคิด การทําลงมือ
ทํากิจกรรม การใหความรู ในทางออม เชน การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การสรางความปลอดภัยในการคิด
เปนตน จากการศึกษาพบวา ในชวงมัธยมศึกษาเปนชวงที่นักเรียนมีความคิดเปนตัวของเองสูง (Egocentric) ซึ่ง
เหมาะแกการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1992) รวมถึงวิชาวิทยาศาสตรเปน
วิชาที่เหมาะสาหรับการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเนื่องจากความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยการ
สืบเสาะแสวงหาความรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรและคนควาหาคําตอบเพื่อหาทางออก หรือเรียกวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (Scientific
Creativity)
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันพบวา เมื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค นักเรียนสวน
ใหญไมคิด หรือประดิษฐสิ่งใหมที่แตกตางไปจากสิง่ ที่มีอยูแลว แตจะคิดออกแบบสรางสรรคภายใตแนวคิดคลายๆกัน
ทําใหนักเรียนขาดความคิดริเริ่ม หรือความคิดแปลกใหม (บุญลอย มูลนอย, 2558) ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะห
ขอมูล เรื่องผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรที่เพิ่มทักษะ
การคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ําและเมื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคนักเรียนสวนใหญจะไมมีความคิด
สรางสรรค หรือคิดแปลกใหม และจากการวิเคราะหเนื้อหาวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระการ
เรียนรูที่ 5 เรื่องไฟฟา ทําใหเห็นวาเนื้อหาทางวิทยาศาสตร ประเภทขอเท็จจริง แนวคิด และหลักการ ซึ่งเนื้อหามี
ปริมาณมาก เนื้อหามีลักษณะซับซอน ทําใหยากตอความเขาใจ และพบวาในรายวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนยังขาด
ความเขาใจในเนื้อหาและการคํานวณ เรื่องไฟฟา เนื่องจากปญหาที่นักเรียนขาดพื้นฐานในการบวก ลบ คูณ หาร
และการวิเคราะหโจทยปญหา เรื่องไฟฟา ไมได (อัสมา นาคนาวา, 2553) ครูผูสอนจึงควรหาแนวทางปฏิรูปการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาโดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูควรใชวิธีการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจักวางแผน แกไขปญหา ผูเรียนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และ
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังที่กลาวมา มีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ที่มุงแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิด
สรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและวิศวกรรม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
,2557) โดยใชวิธีการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นระบุปญหาในชีวิตจริง/
นวั ต กรรมที่ ต อ งการพั ฒ นา (2) ขั้ น รวบรวมข อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ ง (3) ขั้ น ออกแบบวิ ธี ก ารแก ป ญ หา
(Science+Math & Technology) (4) ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา (Engineering) (5) ขั้นทดสอบ
ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering) (6) ขั้นนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือผลการพัฒนา
นวัตกรรมขั้นกําหนดปญหาและทําความเขาใจถึงปญหา จากวิธีการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในขั้นการสอนทั้ง 6 ขั้น โดยรูจักการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีขั้นตอนในการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาชวยอธิบาย โดยใชเทคโนโลยีและความรูทาง
วิท ยาศาสตร ไ ปประยุ ก ต ใช ความรู ท างคณิ ตศาสตร ม าใช ในการวั ด และคํ านวณ เพื่อ นํ า ไปสู กระบวนการทาง
วิศวกรรม เพื่อออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐ เพื่อชวยในการแกไขปญหาและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จาก
กระบวนการดังกลาวขางตน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559)
จากที่มาและความสําคัญผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค เรื่อง การตอวงจรไฟฟา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหสามารถนําไปใชไดจริง และนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเหตุผลในการเหตุการณตางๆเพื่อใชตัดสินใจ ในบริบท
ตางๆที่เกิดขั้นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขอบเขตของงานวิจัย
ดานกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 19 คน
ดานเนื้อหา
รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา
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ดานตัวแปร
ตัวแปรตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา
ตัวแปรตาม ความคิดสรางสรรค
กรอบการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีกรอบดําเนินการวิจัยดังนี้

ตัวแปรตน

การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา
โดยใชการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 6 ขั้นตอน

ตัวแปรตาม
ความคิดสรางสรรค แบงออกเปน 4 ดาน
1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคลอง
3. ความคิดยืดหยุน
4. ความคิดละเอียดลออ

ภาพ 1 แสดงกรอบการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในเรื่องไฟฟา เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค จํานวน 2 แผน เวลา 8 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวัดความคิดสรางสรรค ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอ โดยใหนักเรียนทํา
แบบวัดกอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่องวงจรไฟฟา ระยะเวลาในการทําแบบวัด 30 นาที
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบกึ่งโครงสราง
และใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบไมมีสวนรวม ประกอบดวย หัวขอความคิดสรางสรรคทั้งหมด 4 ดาน โดยครูเปน
ผูบันทึกขอมูลลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ประกอบกับการบันทึกวิดีโอ
วิธีการดําเนินการสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรค ดําเนินการสราง ดังนี้
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ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร
งานวิจัย ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและ
การจัดการเรียนรูแบบ STEM
Education

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางแบบ
สังเกตพฤติกรรม

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM
Education) ในเรื่อง วงจรไฟฟา

ศึกษาหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎีและการจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

ศึกษาวิธีการวัดความคิด
สรางสรรค เทคนิคการสราง
แบบวัด

นําแผนการจัดการเรียนรูท ี่สราง
ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร

ศึกษารายละเอียดหนวย
วงจรไฟฟาเพื่อสรางแผนการ
จัดการเรียนรู

นําแผนการจัดการเรียนรูที่
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับไมใช
กลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรอง
ปรับปรุงแกไขจนเปนแผนการ
จัดการเรียนรูที่สมบูรณ

2. แบบวัดความคิดสรางสรรค
ศึกษาวิธีการวัดความคิด
สรางสรรค เทคนิคการสราง
แบบวัด

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปทดลองใชกับผูเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่ศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีก
ครั้ง

ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
กําหนดกรอบของความคิด
สรางสรรค

แบบวัดความคิดสรางสรรคที่
สรางขึ้นและปรับปรุงแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปวัดความคิดสรางสรรคกับ
กลุมที่ศึกษา

สรางแบบวัดความคิด
สรางสรรคที่มีลักษณะของ
แบบวัดอัตนัยจํานวน 4 ขอ

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
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3.แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม

นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สรางขึ้น
และปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยาง

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค

นําแบบสังเกตพฤติกรรมมาปรับปรุง
แกไขและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจอีก
ครั้ง

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผเู รียน
เกิดความคิดสรางสรรค

นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไข

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ใหผูเรียนทุกคนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมที่ศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) โดยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา จํานวน 2 แผน เปนเวลา 8 ชั่วโมง
3. สังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบกึ่งโครงสราง และใช
วิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบไมมีสวนรวม ประกอบดวย หัวขอความคิดสรางสรรคทั้งหมด 4 ดาน คือความคิดริเริ่ม
ดานความคิดคลองตัว ดานความคิดยืดหยุน ดานความคิดสวยงามละเอียดลออ
4. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM
Education) แลวทําการวัดความคิดสรางสรรค โดยใหผูเรียนทุกคนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากนั้นนําคําตอบของนักเรียนมาใหคะแนนตามเกณฑ
5. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรู เก็บขอมูลความคิดสรางสรรคนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อสรุปผล
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การวิเคราะหขอมูล
1. แบบวัดความคิดสรางสรรค
โดยนํ า ข อ มู ล จากแบบวั ด มาความคิ ด สร า งสรรค เรื่ อ งวงจรไฟฟ า วิ เ คราะห ข อ มู ล ในภาพรวมโดย
คํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน รอยละของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการทดสอบคา (t-test Dependent)
โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนของนักเรียน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
การวิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยนําขอมูลจากการสังเกตมา
วิ เ คราะห โ ดยการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา เป น การจั ด ประเภทเนื้ อ หาที่ มี
ความหมายใกลเคียงกันไวดวยกัน เพื่อสรุปเปนประเด็นรวมกัน การเปรียบเทียบแบบแผน เปนการสรางแบบแผน
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆจากทฤษฏี หลักการ จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเปรียบเทียบกับ
แบบแผนความสัมพันธที่สรางจากทฤษฏีวาสอดคลองกันหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลการสงความคิดสรางสรรคกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) โดยใช
การจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ผูวิจัยพบวา รอยละของจานวน
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น โดยจําแนกประเด็นความคิดสรางสรรค ดังตอไปนี้
1. ดานความคิดริเริ่ม ผูวิจัยไดใชคําถามที่วัดความคิดริเริ่ม “ใหนักเรียนออกแบบและบอกวิธีการตกแตงไฟ
ที่ตนคริสตมาส” ผูวิจัยพบวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพียงเล็กนอย เนื่องจากตัวอยาง s.14 มีการลอกเลียบแบบการวาดภาพ
และใชคําถามถามนักเรียนคนอื่นๆ เสมอ ซึ่งหลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวานักเรียน s.14 มีความคิดริเริ่มไดเพิ่มขึ้น ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน
s.14

ภาพ 2 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคิดริเริ่ม
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2. ดานความคิดคลองตัว ผูวิจัยไดใชคําถาม “นักเรียนจะตอวงจรไฟฟาประดับตนคริสตมาสแบบขนาด
หรืออนุกรม เพราะเหตุใด (ดานความคิดคลองตัว)” ผูวิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
สอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.15

ภาพ 3 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคิดคลองตัว
3. ดานความคิดละเอียดลออ ผูวิจัยไดใชคําถาม “ถาไฟที่ตนคริสตมาสไมสวางเพียงพอนักเรียนจะ
แกปญหาอยางไร” ผูวิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา
ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.10

ภาพ 4 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคิดละเอียดลออ
4. ดานความคิดยืดหยุน ผูวิจัยไดใชคําถาม “ถาพอแมนักเรียนตองการใหนักเรียนออกแบบวาจะตอ
วงจรไฟฟาในหองนอนของนักเรียนแบบใดจึงจะเหมาะสม”ผูว ิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรม
การสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.08

ภาพ 5 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคิดยืดหยุน
จากการสงเสริมความคิดสรางสรรค เรื่องวงจรไฟฟา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวานักเรียนมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใน
แตละดานเพิ่ม ขึ้น โดยเห็นไดจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนแบบตามแนวคิด สะเต็ มศึก ษา โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีความคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล เนื่องจากการบวน
การสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาที่นําไปสูการคนหาคําตอบ ที่มุงแกไขปญหา
ที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม จากการวิเคราะหเชิงเนื้อหามา ที่มุงแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใช
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องคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและวิศวกรรม พบวา นักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นไดจากนักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่นํามาประดิษฐ โดยใชความคิดสรางสรรคของ
นักเรียน ซึ่งไดจากการระดมความคิด การแกปญหา การแสดงความคิดเห็น สิ่งประดิษฐที่ไดจากความคิดสรางสรรค
ดังตัวอยางภาพ 6

ภาพ 6 สิ่งประดิษฐที่ไดจากความคิดสรางสรรคของงนักเรียน
การเปรียบเทียบผลกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนมี
พัฒนาการทางดานความคิดสร างสรรคเ พิ่มขึ้น เมื่ อเทียบกับ กอนการจั ดการเรีย นรู ที่นักเรียนยังไม มีความคิ ด
สรางสรรค และมีการลอกเลียนแบบความคิด แตภายหลังการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกดาน เรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุดดานความคิดยืดหยุน
มากที่สุด (รอยละ 78.94) รองลงมาดานความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม(รอยละ68.42) และ
ความคิดคลองตัว (รอยละ60.52) แสดงภาพ 7
ความคิดริเริ่ม
กอนเรียน
หลังเรียน

68.42
52.63

60.52

ความคิดคลองตัว

78.94

73.68
57.80

68.42

กอนเรียน
หลังเรียน

ละเอียดลออ
กอนเรียน
หลังเรียน

47.36

ความคิดยืดหยุน
กอนเรียน
หลังเรียน

ความคิดริเริ่ม

ความคิดคลองตัว

ความคิดละเอียดลออ

ความคิดยืดหยุน

ภาพ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ความคิดสรางสรรคเปน 4 ดาน
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จะเห็นไดวาการจากการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวย
สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคไดในแตละกระบวนการ คือขั้นระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทํา
ความเขาใจกับสถานการณ นักเรียนจะเกิดความคิดคลองตัว ขั้นรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา
นักเรียนจะเกิดความคิดตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิด
หลากหลาย แปลกใหม ขั้นการออกแบบวิธีการแกปญหาที่มุงไปสูการคาดการณอยางมีเหตุผล นักเรียนเกิดความคิด
ริเริ่ม ความคิดคลองตัว ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ขั้นนี้นักเรียนจะไดความคิดสรางสรรคทุกดาน ขั้น
วางแผนและดําเนินการแกปญหา นักเรียนเกิดความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ขั้นทดสอบการประเมินผล
ขอมูลและการปรับปรุงแกไข นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทุกดาน ขั้นการนําเสนอวิธีการแกปญหา นักเรียนเกิด
ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว ดังตาราง 1
ตาราง 1 ขั้นตอนการเกิดความคิดสรางสรรค จากการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม
ศึกษา

สะเต็มศึกษา

ผลการใช

ขั้ น ร ะ บุ ป ญ ห า ก า ร กํ า ห น ด science
สถานการณ
ขั้ น รวบรวมข อ มู ล และแนวคิ ด ที่ science
เกี่ยวของกับปญหา
ขั้นการออกแบบวิธีการแกปญหา
Technology engineering และ
mathematics
ขั้ น ว า ง แ ผ น แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร Engineering และmathematics
แกปญหา
ขั้ น ทดสอบการประเมิ น ผลข อ มู ล Science Engineering และ
และการปรับปรุงแกไข
mathematics
ขั้นการนําเสนอวิธีการแกปญหา

Science

ความคิดสรางสรรค

ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด ยื ด หยุ น
ความคิดคลองตัว
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล อ งตั ว
ความคิ ด ละเอี ย ดลออ ความคิ ด
ยืดหยุน
ความคิ ด ละเอี ย ดลออ ความคิ ด
ยืดหยุน
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล อ งตั ว
ความคิ ด ละเอี ย ดลออ ความคิ ด
ยืดหยุน
ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว

สรุปผลการวิจัย
1. จากการสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดสรางสรรค ไดแก ดานริเริ่ม ความคิดคลองตัว
ดานความคิดละเอียดลออ และดานความคิดยืดหยุน หลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีพัฒนาการมากที่สุด คือ ดานความคิดยืดหยุนมากที่สุด (รอยละ
78.94) รองลงมาดานความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม (รอยละ68.42) และ ความคิดคลองตัว (รอย
ละ60.52) หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556) ที่กลาววา STEM Education เปน
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษที่ 21เพราะสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดดี มีความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจเปนการ
จัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงทั้งดานความรูทักษะการคิด และทักษะอื่นๆ มาใชในการ
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แกปญหา มีความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมีความหมายและพัฒนาคิดคนสิ่งตางๆ ในโลก
ปจจุบัน การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้งการมีสวนรวมของผูเรียน
2. จากการเปรียบเทียบแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน มีการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟาศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผูวิจัยพบวานักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรียน ในการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สามารถสงเสริมความคิด
สรางสรรคอยูในระดับพอใชถึงระดับดี
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวยดานความคิดริเริ่ม
โดยกอนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 52.63) หลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะ
เต็มศึ กษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรม นักเรี ยนมี ความคิดริ เริ่มเพิ่มสู งขึ้น(รอยละ 68.42) ดา น
ความคิดคลองตัว โดยกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 47.36) หลังจากการจัดการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีความคิดคลองตัวเพิ่มสูงขึ้น
(รอยละ 60.52) ดานความคิดละเอียดลออ กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 57.80) หลังจาก
การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา โดยใช ก ระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด
ละเอียดลออเพิ่มสูงขึ้น(รอยละ 73.68) ดานความคิดยืดหยุน โดยกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(รอยละ 68.42) หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
นักเรีย นมีความคิด ยืดหยุน เพิ่มสู งขึ้น(รอยละ 78.94) ซึ่ งจะเห็นได วาความคิดสรางสรรคของนักเรียนทางดา น
ความคิดยืดหยุนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากการทําแบบวัดความคิดสรางสรรค แบบสังเกตพฤติกรรม
ความคิดสรางสรรค และสิ่งประดิษฐ ความคิดยืดหยุน เปนการแสดงความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได
หลายประเภท การคิดอยางอิสระ และหลายทิศทาง นักเรียนสวนใหญมีความคิดอยางอิสระ คิดแบบไมมีขอบเขต ซึ่ง
แตกตางจากความคิดคลองตัวที่มีการพัฒนานอยที่สุด ความคิดคลองตัวเปนแสดงความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณที่มาในเวลาจากัด ผูเรียนมีความคิดในการหาคําตอบ
ชา และใชเวลานานในการแสดงความคิดเห็น พฤติกรรมที่กลาวมานี้ไดจากการสังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรค
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีพัฒนาการในภาพรวมที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ (บุญลอย มูลนอย,2558) ที่ได
กล าววา ความคิ ดสรา งสรรคท างวิท ยาศาสตรข องนัก เรี ยนที่ไ ดรั บการจัด การเรีย นรู ตามแนวคิด วิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิจกรรมการเรียนแบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค มีความคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล เนื่องจากการบวนการสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการ
จัดการเรียนรู โดยใชสถานการณปญหาที่ นําไปสูการค นหาคําตอบ ซึ่ งสอดคลองกั บกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทําความเขาใจกับสถานการณ ในนั้นนี้ผูวิจัยไดใช
สถานการณที่นําไปสูการคิดวิเคราะห และใชคําถามใหนักเรียน วิเคราะหสถานการณ คิดแกปญหาและรวบรวม
ขอมูล จากกรณีศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเกี่ยวของกับปญหา ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการออกแบบ
ชิ้นงาน เปนสถานการณที่นักเรียนจะตองทําการเอาขอมูลตางๆมาใชในการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับขั้นตอนการ
คนหาความคิ ด ตามกระบวนการคิ ดแก ปญ หาทางวิ ทยาศาสตร ในขั้น นี้นัก เรี ยนจะตอ งทํ าการค นควา สื บค น
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลายและนาสนใจ โดยการใชนักเรียนรวมกันระดม
ความคิด หรือขอสงสัยที่มุงใหนักเรียนคนหาวิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด เพื่อฝกใหนักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม
คิดหลากหลาย แปลกให ในขั้นนี้ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
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ขั้นตอนที่ 3 ผูออกแบบวิธีการแกปญหา วิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการออกแบบวิธีการแกปญหาที่มุง
ไปสูการคาดการณอยางมีเหตุผล จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่แลว สอดคลองกับขั้นตอนของการคนหาปญหาตาม
กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา จัดลําดับปญหา
โดยนักเรียนสามารถจําแนกปญหา พรอมทั้งเลือกปญหาที่ตองทําการแกไขเปนอันดับแรก จากขอเท็จจริงที่ไดเก็บ
รวบรวมไว ขั้นตอนนี้จะเปนวิธีที่ใหนักเรียนมีการฝกทักษะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงความรูที่ตนมี และเปนการฝกให
นักเรียนมีทักษะการคิด คิดไดหลากหลายรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณจากขั้นตอนที่แลวสูการออกแบบ
วางแผน ซึ่งสอดคลองกับขั้นตอนการคนหาความคิด ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นนี้นักเรียน
จะตองทําการวางแผนถึงการสรางชิ้นงานเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา โดยใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด และ
รูปแบบของชิ้นงาน เพื่อใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงและมีความ
หลากหลาย แปลกใหม และไมเหมือนใคร ซึ่งนักเรียนจะทําการวางแผนการทํากิจกรรมตางๆคนหาคําตอบดวย
ตนเองดวยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหไดรับประสบการณตรง ทําใหนักเรียนตองคิดหาวิธีในการแกปญหานั้นๆ
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ การประเมินผลขอมูลและการปรับปรุงแกไข ในขั้นนี้ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสู
การอธิบาย เปนสถานการณที่นักเรียนตองใชขอมูล การแปลความหมายขอมูล สอดคลองกับขั้นตอนการคนหา
คําตอบ ตามกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจําทําการพิจารณาหรือประเมินขอดีและ
ขอเสีย สําหรับเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใหนักเรียนไดฝกการคิด
ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอวิธีการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณที่นําไปสูการนําไปใชจริง ที่นักเรียนจะตอง
นําเอาความรูมาใชใหเกิดประโยชนในสถานการณใหมๆ นักเรียนจะตองนําเอาความรูมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการแกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน เพื่อฝกใหนักเรียนมีทักษะการคิดที่รอบคอบ คิดไดละเอียดที่สมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
ซึ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา STEM Education มีความสอดคลองกับกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรในทุกๆขั้น ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด และสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณ
จริง เพราะผานการวิเคราะหดวยวิธีการทางวิศวกรรมมาเปนอยางดี นอกจากนี้รูปแบบสะเต็มศึกษาที่เรียนดวย
วิธีการออกแบบทางวิศวกรรม เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตดิ วยตนเองโดยใชสถานการณ
ที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน เพราะเมื่อผูเรียนไปเจอกับสถานการณปญหา จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด การคนหา
ปญหา และแนวทางการแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มเวลาในการสรางสิ่งประดิษฐใหกับนักเรียนมากขึ้น
2. การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของครูที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสะเต็มศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
Development of hypothesis skills on thunderstorm for mathayomsuksa 1 by learning
management of the STEM education
อารียา แสนคํา 1 สุพัตรา เพ็ชรดี 2 และกติญา บุญสวน 3
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ครูโรงเรียนวังโปงศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Eduction) เรื่องพายุฟาคะนอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 22 คน โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือ การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยการนําคาเฉลี่ยของคะแนนและการวิเคราะหเชิงเนื้อหาพบวา การจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษา สามารถสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน จากแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง โดยนักเรียนสามารถคาดเดาคําตอบไวลวงหนาไดและมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตรและสรางชิ้นงานที่ใช
ประโยชนไดจริงภายใตหลักการของวิทยาศาสตรซึ่งจะเห็นไดจากการทํ าแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศกอนเรียนซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวักทักษะการตั้งสมมติฐานกอน
เรียน เทากับ 3.77 และคาเฉลี่ยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 9.63
คําสําคัญ: ทักษะการตั้งสมมติฐาน, รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา, พายุฟาคะนอง
Abstact
The objective of this research was to development hypothesis skill on thunderstorm for
grade 7 by learning management stem education model. The sample were 22 people from the
evaluation of random purposive sampling. Instrument for this research was the learning
management of the STEM education for the Skills Measure Hypothesis and the semi structured
interview. Researchers use data analysis with average and content analysis.
The grade 7 students’ skill of hypothesis of the semi structured interview indicated that
student can guess the answer of advance and had reason in science and created work with the
benefits of principles of science. This can be seen from the hypothesis test. Based on the
learning plan 1, pre-study atmospheres, the average score was 3.67 and the post-test hypothesis
was 7.68. The mean score before learning was 7.63 and the average after-class was 9.63.
Keyword: Hypothesis skill, learning management of the STEM education, Thunderstorm
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ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของ
ทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ เครื่องใช เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและใน
การทํ า งาน ล ว นเป น ผลของความรู วิ ท ยาศาสตร ผ สมผสานกั บ ความคิ ด สร า งสรรค แ ละศาสตร อื่ น ๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่ให มีการศึกษาคนควา ความรูทางวิทยาศาสตร
ตอไปอยางไมหยุดยั้ง (หนวยศึกษานิเทศก. 2548:1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ภพ เลาหไพบูลย.2537:31) จ า ก พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตอง
เนนความสําคัญทางความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ การบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา (กรมวิชาการ.2545:2) แนวทางในการจัดการศึกษาตาม กระบวนการเรียนรูเปนการสงเสริมผูเรียนให
เรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ สามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองมีสวนรวมในการ
เรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง สามารถทํางานเปนทีมได (สมศักดิ์, 2543 :9 -12) ดังนั้น การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรจึงเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก ผูเรียนจะไดรับประสบการณตรงผานกระบวนการตางๆได
พิสูจนทดสอบ และเห็นผลประจักษดวยตนเองและมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ทิศนา แขม
มณี.2552:333-336)อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน นักเรียนยังขาดทักษะเหลานี้ เปนอยางมาก
โดยเฉพาะ ทั กษะในการตั้ง สมมติฐาน เรื่ อง พายุ ฟาคะนอง เพราะไมไ ดทําการทดลอง ไมไดเ รียนภาคปฏิบั ติ
เนื่องจากเวลาเรียนไมเพียงพอบาง อุปกรณชํารุดเสียหายบาง ครูผูสอนขาดความชํานาญ หรือ สอนไมตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนจบมา หรือการทดลองนั้นมีความอันตรายมากจนเปนประเด็นใหยกเลิกการสอนไป สงผลใหนักเรียน
ขาดโอกาสและไมไดทําการทดลองจึงทําใหขาดทักษะการตั้งสมมติฐาน (สุรียพร หอมวิเศษวงศา; 2554:1) เหตุนี้ที่มี
สวนทําใหนักเรียน ไมตระหนักถึงความสําคัญของวิชา หรือการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไมมีความนาสนใจ เนื่องดวยตัว
นักเรียนคาดหวังวาเมื่อไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรแลวจะไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเรื่องที่กําลังเรียนอยู
แตนักเรียนกลับไดเรียนเพียงทฤษฏี ดังเชน เนื้อหาเรื่อง พายุฟาคะนอง ที่ไดเรียนเพียงในตํารา หรือหลักวิชาการ
เทานั้น นักเรียนไมสามารถเขาใจทักษะการตั้งสมมติฐาน นักเรียนจึงไมมีความกระตือรือรนหรือความใสใจในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนผลใหความเขาใจในเนื้อหาวิชาลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก็จะลด
ต่ําลง จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาปรากฏวาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรยังไมเปนที่นาพอใจ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและขาดเจตคติที่ดีในการ
เรียนรู (เปลว ปุริสาร 2553:2)
จากที่มาและความสําคัญเห็นวาการจะพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน ใหกับผูเรียนนั้นครูผูสอนจะตองหา
วิธีที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน ซึ่งทักษะตั้งสมมติฐาน เปนความชํานาญในการทํานายผลหรือ
คาดเดาเหตุการณหรือคิดคําตอบลวงหนาอยางมีเหตุผล โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานสมมุติฐานหรือคําตอบที่คาดคะเนไวลวงหนานี้ จะตองเปนสิ่งที่ยังไมทราบหรือไมเคยเห็นความสัมพันธ
ระหวางขอมูล ยังไมเปนหลักการ หรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการออกแบบการ
ทดลองนําเอาความรูและกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของมาใชรวมกันเพื่อพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ทําความเขาใจตอ
ปญหา สมมติฐานตองเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตน กับ ตัวแปรตามในสถานการณ หนึ่ง ๆ
อาจตั้งหนึ่งสมมติฐานหรือหลายสมมติฐานก็ได สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได ดังนั้นจําเปนตองมีการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบวา สมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นเปนที่ยอมรับหรือไมซึ่งจะทราบภายหลังจากการทดลองหาคําตอบ
แลว ซึ่งจะสงผลใหผลการศึกษาที่ออกมามีความนาเชื่อถือ
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ทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในการคาดเดาเหตุการณไวลวงหนา ทําใหเรามี
กระบวนการดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของการมีเหตุผลและมีความนาเชื่อถือ เพราะวา เราสามารถคาดเดาเหตุการณ
ตางๆไดถูกตองจากประสบการณเดิมของตนเอง ซึ่งแตละบุคคลก็ตางมีประสบการณเดิมของตนเองทั้งนั้นจึงสามารถ
คาดเดาไดถูกตอง และในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ก็เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตเพราะวาสวนมากประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการปลูกขาวโพด ปลูกขาว และผลไมหลายอยาง เพื่อไมใหผลผลิตเสียหายจึงตองมีการ
คาดเดาไวลวงหนาวาจะมีฝนตก หรือมีพายุจะไดมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตใหทันเพื่อไมใหเกิดการเสียหาย ซึ่งจะเกิดการ
ตั้งสมมติฐานขึ้นจากระสบการณเดิมและมีความแมนยํา
เนื่องจากทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสําคัญตอการเรียน เรื่อง พายุฟาคะนอง การสอนแบบบูรณาการ
ขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหวาง ศาสตรสาขาตางๆไดแกวิทยาศาสตร(Science:S)
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และ คณิตศาสตร(Mathematics:M) โดยนําจุดเดน
ของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยาง ลงตัว เพื่อใหผูเรียนนําความรูทุกแขนง
มาใชในการแกปญหา การคนควาและการพัฒนาสิ่งตางๆในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรูที่
ครูผูสอนหลายสาขารวมมือกัน เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจําวันนั้นตองใชความ รูหลายดานในการ
ทํางานทั้งสิ้น ไมไดแยกใชความรูเปนสวนๆ นอกจากนี้STEM Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา ทักษะ
สําคัญในโลกโลกาภิวัตนหรือทักษะที่จําเปนสําหรับ ศตวรรษที่21 (พรทิพย ศิริภัทราชัย 2556:3)
จากที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มาใชพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ความชื้น และความกดอากาศมีผลตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิด
เมฆ ฝน พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุม มาใชในการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทักษะการตั้งสมมติฐาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน
22 คน ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
-ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
-ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3. เนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพายุฟาคะนองตามมาตรฐานตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนและนําความรูไปใชประโยชน
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ชั่วโมง

4. ระยะที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลองจํานวน 10

5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดเดาเหตุการณหรือสถานการณตางๆไดลวงหนา
และแมนยําโดยใชความรูจากประสบการณเดิมสามารถวัดไดจากแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน
5.2 การจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา หมายถึง การออกแบบการจัดการ
เรียนรูเรื่อง พายุฟาคะนองโดยนําแนวคิดของสะเต็มศึกษามาใชในการสอน
ตัวแปรตน

การจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ทักษะการตั้งสมมติฐาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ในเรื่อง พายุฟาคะนอง ที่พัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน จํานวน 2 แผน รวม 10 ชั่วโมง ตัวอยางแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่อง พายุฟาคะนอง มีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ดังนี้
S : เนื้อหาเรื่อง พายุฟาคะนอง
T : ถายทอดแนวคิดในการออกแบบโมเดลเพื่ออธิบายและสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ
E : การออกแบบโมเดลไดอยางเหมาะสมพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบภายใตหลักการเกิดพายุฟา
คะนอง
M : การออกแบบการวัดขนาดการสรางโมเดลไดอยางเหมาะสมพรอมทั้งอธิบายเหตุผล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เขียนตอบอิสระ 5 ขอ ใชเวลา 20 นาที ใชในการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เปนคําถามแบบเขียนตอบอิสระ มีแนวคําถาม ดังนี้ 1. ในหองเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด
เพชรบูรณ เด็กหญิงเชอรี่ไดมองออกนอหนาตางของชั้นเรียน
2.2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ใชบันทึกหลังการเรียน ทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่องพายุ
ฟาคะนอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีแนวคําถามดังนี้
2.2.1 ในหองเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ เด็กหญิงเชอรี่ไดมองออกไนอก
หนาตางของชั้นเรียน เขาไดมองเห็นกลุมกอนเมฆจับกลุมกันหนาแนน นักเรียนคิดวาจะเกิดเหตุการณอะไรเปน
เหตุการณตอไป
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นักเรียนอยางไรบาง

2.2.2 นักเรียนจะสรางแบบจําลองเกี่ยวกับพายุไดอยางไร
2.2.3 การเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง มีความสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของ

2.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทักษะใดที่ทําใหนักเรียนสามารถคาดเดา
คําตอบไวลวงหนาไดเพราะเหตุใด
2.2.5 ทักษะการตั้งสมมติฐานสามารถทําใหนักเรียนมีกระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไป
ไดอยางไรบาง
การเก็บรวมรวมขอมูล
1. ทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง
2. ดําเนินการวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนดวยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน
3. ดําเนินการจัดการเรียนรูกลุมตัวอยางตามรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา(STEM
education) ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง จํานวน 2
แผน
4. ดําเนินการวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนดวยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน
5. ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง
การวิเคราะหขอมูล
1. แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน
คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําคําถามทายกิจกรรม ในแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดทักษะ
การตั้งสมมติฐาน เพื่อประเมินผลสรุปในการวิเคราะหขอมูล
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนแบบ
วัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดรายงานผลตามชนิดของเครื่องมือดังตอไปนี้
1. แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน ( Pre-test) และหลังเรียน ( Post-test) โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ในหนวยการเรียนรู เรื่อง พายุฟาคะนอง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานไดดี
และสามารถบอกเหตุผลสามารถอธิบายคําตอบที่ตนเองตอบได ซึ่งเห็นไดจาก ตารางที่ 1 ผลการวัด ทักษะการ
ตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา เรื่อง พายุ
ฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตารางที่ 1 บันทึกผลการศึกษาวัดทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร
กลุมตัวอยาง
n
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
SD
𝑥
กอนเรียน
22
3.77
1.41
หลังเรียน
22
7.68
1.39

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
SD
𝑥
7.63
0.90
9.63
0.49
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จากตารางที่ 1 พบวา การวัดทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดย
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชคะแนนกอนเรียนของ
ทั้งสองแผนการเรียนรูจะมีคะแนนกอนเรียนต่ํากวาหลังเรียนซึ่ง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศมี
คะแนนกอนเรียน 3.77 และมีคะแนนหลังเรียนเทากับ 7.68 และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องพายุฟาคะนอง
คะแนนกอนเรียนเทากับ 7.63 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 9.63 ซึ่งจะเห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
นักเรียนจะมีทักษะการตั้งสมมติฐานไดดีกวาแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 และคะแนนหลังเรียนของทั้งสองแผนการ
จัดการเรียนรูสูงขึ้นมากกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัดเจน
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาพบวา นักเรียนมีการรูวิทยาศาสตรเนื่องจาก
นักเรียนอบคําถามไดไมสามารถตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรได ดังบทสัมภาษณนี้
ครู : ถานักเรียนพบเห็นกลุมเมฆกอตัวกันหนาแนน นักเรียนจะทราบไดอยางไรวากําลังจะเกิดพายุ
หรือฝนตก
นร04 : เดาครับ
ครู : ในการเรียนเรื่องพายุฟาคะนองถานักเรียนเดินทางไปตางประเทศแลวพบเจอพายุ นักเรียน
คิดวาจะเปนเชนเดียวกันกับประเทศไทยหรือไม
นร04 : เหมือนครับเพราะตางประเทศก็มีฤดูฝนครับ
ครู : นักเรียนคิดวาในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ทําใหนักเรียนมีกระบวนการคิดเปลี่ยนแปลง
ไรอยางไร
นร04 : ทําใหรูวาจะพายุคืออะไรครับ
จากบทสัมภาษณ จะเห็นไดวา นักเรียน 04 มีการตอบคําถามอยางไมมีเหตุผล เชน “เดาครับ” แสดงวา
นักเรียน 04 ไมมีการสังเกตการณกอนที่จะมีฝนตก จึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณไดอยางมีเหตุผล วากอนฝนตก
จะมีกอนเมฆจับกลุมกันหนาแนน และนักเรียน 04 ไมเคยทราบเรื่องการตั้งสมมติฐานโดยนักเรียน 04 ใหสัมภาษณ
ไมมีเหตุผล
จากการสงเสริมทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสะ
เต็มศึกษา พบวา นักเรียนเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากบทสัมภาษณนี้
ครู : ถานักเรียนพบเห็นกลุมเมฆกอตัวกันหนาแนน นักเรียนจะทราบไดอยางไรวากําลังจะเกิดพายุ
หรือฝนตก
นร06 : เพราะวาเคยเห็นมากอนครับ แตถาไมเคยเห็นก็จะไมรูและเกิดการเดาเหตุการณครับ
ครู : ในการเรียนเรื่องพายุฟาคะนองถานักเรียนเดินทางไปตางประเทศแลวพบเจอพายุ นักเรียน
คิดวาจะเปนเชนเดียวกันกับประเทศไทยหรือไม
นร06 : ไมเหมือนกันครับ
ครู : นักเรียนคิดวาในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
นร06 : ผมคิดวา ผมคิดอยางมีเหตุและมีผลครับไมคาดเดาเรื่อยครับ
จากบทสัมภาษณขางตน พบวา นักเรียน 06 มีการตอบคําถามอยางมีเหตุผลและมีที่ไปที่มา เชน “เพราะ
เคยเห็นมากอน ” แสดงวา นักเรียน 08 มีการสังเกตการณวาในขณะที่ ฝนจะตกทุกครั้ง นักเรียน 08 จึงสามารถเดา
เหตุการณ ไดอยางมีเหตุผล วากอนฝนตก จะตองมีกอนเมฆมารวมตัวกันหนาแนนและมืดครึ้ม
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนที่เรียน เรื่อง พายุฟาคะนอง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีทักษะการตั้งสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตรที่ทําใหกิจกรรมการเรียนรู โดยใชคะแนนแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลัง
เรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 3.77 และคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.63
2. ผูเรียนมีทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่องพายุฟาคะนองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.1 ผูเรียนมีการ คิดอยางมีเหตุผล มีกลุมตัวอยางผูเรียนจํานวน 15 คน ซึ่งในระหวางการทกิจกรรมการ
เรี ย นรู ผูเ รี ย นมี สว นร ว มในการตั้ งสมมติ ฐ านได ต รงตามหลั กเกณฑ และมี ก ลุ มตั ว อย า ง อี ก 7 คน ที่ มี ก าร
ตั้งสมมติฐานอยางไมมีเหตุผลไมตรงตามหลักเกณฑ
2.2 ผูเรียนสามารถสรางแบบจําลองพายุและเชื่อมโยงและประยุกตใชโดยใชหลักการของการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มมาใชในการคิดและออกแบบซึ่งในขั้นตอนการสรางแบบจําลองพายุก็ยังตองอาศัยทักษะการตัง้ สมมติฐาน
เขามาชวยในการคาดเดาลวงหนาวาแบบจําลองจะออกมาอยางไร
อภิปรายผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง พายุฟาคะนอง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา พัฒนาการ
ในทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยวัดผลจากการใชคะแนนของแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน
กอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ชั้น
บรรยากาศกอนเรียนซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวักทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน เทากับ 3.77 และคาเฉลี่ยแบบ
วัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 9.63 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับ
ขั้นตอนตั้งแตการศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับ
ขั้นตอนทําใหผูเรียนไดเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานการทดลองสงผลใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผูเรียนทุกคนจะไดทําแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานการทดลองกอนเรียนและหลังเรียนทําใหเกิดความ
เขาใจในสิ่งที่กําลังเรียนรูอยูในขณะนั้น จากคําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะการตั้งสมมติฐานจาก
การจัดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมตองเนนการใชคําถาม (ผกากรอง โตสติ,2551) และใหนักเรียนสรางผลงาน
ดวยตนเอง พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีการสืบคนขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย เชนการใชสื่อเทคโนโลยีเขามา
ช ว ยก็ จ ะทํ า ให นั ก เรี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมอย า งมี ค วามหมายสอดคล อ งกั บ แนวการจั ด การเรี ย นรู ข อง
Michal,M.G. (2002) แสดงวาผูเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีทักษะการตั้งสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตรซึ่งเปนวิธีที่ผูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรผูเรียนที่เรียน
ดวยกระบวนการนี้มีทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรูกับโลกความจริง ผูเรียน
เปนผูเลือกวิธีในการตั้งสมมติฐานกําหนดคําตอบ จากนั้นลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง โดยครูเปนผูที่คอยให
คําปรึกษาในการปฏิบัติผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับทักษะการ
ตั้ ง สมมติ ฐ านได อ ย า งมี เ หตุ ผ ล และสามารถสร า งแบบจํ า ลองและตั้ ง สมมติ ฐ านระหว า งการสร า งแบบจลอง
แลกเปลี่ยนความรูกันและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได
ขอเสนอแนะ
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ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการ
ทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวัดทักษะการตั้งสมมติฐานสามารถใชเครื่องมือชนิดอื่นที่หลากหลายและมีคุณภาพมากกวานี้ได
2. เพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนใหกับนักเรียนมากขึ้น
3. ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาเหมาะสมมากกวานี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
4. การใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษาอาจจะนํ า ไปบู ร ณาการกั บ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดหลากหลายทักษะ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
A Study on Learning Achievement in Physics - Work and Energy Using Inquiry Approach
for Mathayomsuksa 4 Students of Nongplamowittayakhom School
กัญญารัตน ฝนถา 1 วลิดา อุนเรือน 2 และเอมอร วันเอก 3
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อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
3
อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและ
พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 รวม 20 คน โดยเครื่องมือที่ใช
ทําวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และคาดัชนีประประสิทธิผลหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เทากับ
0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส / งานและพลังงาน / กระบวนการสืบเสาะหาความรู
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Abstract
The purposes of this research were to develop the lesson plan for teaching and learning
using inquiry approach, to study on learning achievement in physics – topic on work and energy, and
to study students’ satisfaction toward learning activities in physics using inquiry approach. The
participants were 20 grade 10 students in the second semester of 2017 academic year at
Nongplamorwittakom School. They were selected by purposive sampling. The instruments
composed of lesson plan, achievement test for before and after learning, and the questionnaire
toward learning activities in physics using inquiry approach. The data were analyzed by compared
mean, standard deviations and effectiveness index.
The research results were as follows:
1. The lesson plans in work and energy using inquiry approach were a very good quality
level, where the effectiveness index was 0.55 – show that the students have increased knowledge,
2. The students’ learning achievements in Physics – topic on work and energy using inquiry
approach were higher than previous at the .05 level of significance.
3. The students’ satisfactions toward learning activities in physics using inquiry approach
were a high level.
Keywords: learning achievement in Physics / work and energy / inquiry approach
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึ ก ษาเป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่จ ะช ว ยพั ฒ นาคนให เ ป น คนที่ มี ชีวิต อย า งสมบู ร ณ ดั ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ระบุวาการจัด
การศึกษาตองยึดหลัก “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาการตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรจะสามารถพัฒนาใหผูเรียนไดรับทั้งความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง สงผล
ใหเปนคนที่สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สื่อสาร คําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบ จากการ
เรียนรูใหผูอื่นเขาใจไดซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานจําเปนในการดํารงชีวิต ถา
ไมรูจักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะลําบากในการดําเนินชีวิต”(สิปปนนท เกตุทัต, 2527) ดังนั้นวิทยาศาสตรทําใหคน
ไดพัฒนาวิธีคิด คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สงผลใหการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองสงเสริมใหผูเรียนนั้นรูจักที่จะคิดและหาคําตอบ โดยครูจะมี
บทบาทสํา คัญ ยิ่ง กว าเดิ มแตไ มใ ชใ นฐานะผูส อน แตใ นฐานะผูฝ กใหเ ด็ก ได เกิด ทัก ษะที่จํ าเปน แล วปรับ ตัว มาเป น
ผูออกแบบการเรียนรู ตั้งคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดมีบทบาทในการคิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือทําจะชวย
สนับสนุนใหเด็กไดเกิดทักษะการเรียนรู (วิจารณ พาณิช, 2555)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ป
การศึกษา 2559 ในวิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 5 พลังงาน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 25.14 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว มีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของที่สงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่ไดทําขอสอบนั้นอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอันเปนปญหาที่สงผลกระทบตอครู
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วิชาฟสิกสเปนวิชาที่มีความสําคัญสาขาหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงปรากฏการณ และสามารถคนควาขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ฟสิกสยัง
เปนพื้นฐานของการนําไปประยุกตในวิชาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร เปนตน ตลอดจนกอใหเกิดการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีในอุสาหกรรม ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับวิชาพื้นฐาน
แตการเรียนการสอนที่ผานมาผูสอนใชวิธีการสอนที่เนนการบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวเนื้อหา
มากกวากระบวนการ สงผลใหผูเรียนไมไดมีโอกาสไดรวมรู รวมคิด รวมแกปญหาที่กําลังเรียน การที่ผูสอนใชวิธีดังกลาว
เปนประจํายอมทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมสนใจบทเรียน ผูเรียนจึงไมเกิดการเรียนรูไมเกิดมโนมติในเรื่องที่
เรียนและไมสามารถนํากฎเกณฑตางๆ ไปใชไดอยางถูกตองทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนฟสิกสที่ตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนฟสิกสของผูเรียนนั้นไดมองวาวิชาฟสิกสเปนวิชาที่ยาก ถึงแมจะตั้งใจ
เรียนแลวก็ตามก็ยังไมเขาใจ ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการประยุกตแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันของตนเองสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และไมเกิดความคงทนในการเรียนรู (ดํารงศักดิ์
มีวรรณ, 2552)
ปญหาดานคุณภาพการจัดการเรียนรูฟสิกส จึงมีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ซึ่ง
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เปนแนวการจัดการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับกันแพรหลายใน
นานาประเทศ เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
ผูเรียนไดรับการเรียนรูรวมกัน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ
เอง ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอนักเรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด สั่งสมคุณสมบัติการ
คิดแกปญหา และสามารถนําไปใชประโยชนกับตอเองและชวยเหลือสังคมได ซึ่งขั้นตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนหลักคือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอภิปราย
และลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู 5) ขั้นประเมิน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเลือกรูปแบบการสอนดวยกระบวนการเสาะหาความรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาฟสิกสเรื่อง งานและพลังงาน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนบทตอไป อีกทั้งเปนการฝกนักเรียนใหมีทักษะในการ
เรียนรูดวยตนเอง และทักษะกระบวนการทางสังคม หลอหลอมใหนักเรียนเปนคนที่ดี เกง และมีความสุข ซึ่งเปน
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท ี่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดย
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหาสาระการเรียนรูที่ 5 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง งาน พลังงาน พลังงานจลน พลังงานศักย และกฎการอนุรักษ
พลังงานกล
ดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน
- ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ดานระยะเวลา
ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 โดยใชเวลา 1 สัปดาห
สัปดาหละ 1 คาบ รวมทั้งสิ้น 4 คาบ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง
งานและพลังงาน
- ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การเรี ย นวิ ช าฟ สิ ก ส
เรื่องงานและพลังงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) แบบแผนการทดลอง กลุมทดลอง
ทดสอบกลุม เดียวทีม่ ีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) (ชูศรี วงศรัตนะ,
2550) ที่นําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ประชากร
ประชากร เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 20 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากทางโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนวิทยาศาสตร
– คณิตศาสตร ที่เรียนรายวิชาฟสิกสจํานวน 1 หองเรียน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู จํานวน 2 แผน จัดกิจกรรมที่เนนโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกระตุนผูเรียนดวยคําถาม ผูเรียนคนควาหาหลักฐานเพื่อมาอธิบายคําถาม
แลวสรุปความรูที่ไดรับจากกิจกรรมนักเรียนเชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูทางวิทยาศาสตร และผูเรียนสื่อสารและให
เหตุผลในการอธิบายคําตอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นสรางความสนใจ ครูสรางความสนใจความอยากรูอยากเห็น โดยการเปดสื่อวีดีทัศน ตั้งคําถามจากภาพ
และกําหนดสถานการณสมมติเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบในการทํากิจกรรม
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ขั้นสํารวจและคนหา นักเรียนศึกษาการทํากิจกรรมและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันตามใบความรูที่
ไดรับ โดยครูเปนผูสังเกตเมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน และกระตุนโดยใชคําถามเพื่อใหนักเรียนสืบคนเมื่อจําเปนและให
คําปรึกษา
ขั้นการอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนอธิบายความคิดรวบยอดโดยใชคําพูดของนักเรียนเองจากการทํา
กิจกรรม โดยครูกระตุนนักเรียนเพื่อใหทราบถึงเหตุการณและการอธิบายความเขาใจของนักเรียน
ขั้นขยายความรู นักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชหรือขยายความรูและทักษะในสถานการณใหม โดยมี
ครูเปนผูคอยสงเสริม
ขั้นประเมินผล ครูประเมินความรูหรือทักษะการประยุกตใชความคิดรวบยอดและการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดของนักเรียนจากประสบการณการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียน
แผนการจั ด การเรี ย นรู โดยใช กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ได ผ า นการประเมิ น ความเหมาะสม โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีคาความเหมาะสมระหวาง 4.20 - 5.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด พรอมทั้งไดปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงใหเขากับสภาพการณ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ
จํานวน 20 ขอ โดยแบบทดสอบไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
ระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงายมีคาระหวาง 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.27-0.47 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.78
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบประเมินความรูสึกนึกคิด หรือ ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งสามารถเปนไปในทางที่ดีหรือไมดี จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นมีระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ (Likert Scale) คือ 5 4 3 2 1 แปลความหมายไดเปน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
และนอยที่สุดตามลําดับ ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา คาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน ชี้แจง
จุดประสงคการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู จํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ รวม 4 คาบ เมื่อจัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรู ทํา
การทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index)
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและ
พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
1.1 ผลการวิเคราะหขอมู ลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน พบผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูใน
ภาพรวม โดยผูเ ชี่ยวชาญ
รายการ
1. แผนการจัดการเรียนรูม ีองคประกอบครบถวน
เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคลองสัมพันธกัน
2. จุดประสงคการเรียนรูม ีความชัดเจนถูกตอง
สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู
3. การเขียนสาระสําคัญในแผนกระชับครอบคลุม
ตามเนื้อหา/สาระ
4. เนื้อหาเหมาะสมและสอดคลองกับตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรูและเวลาที่กําหนด
5. กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมและสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู
6. กิจกรรมการเรียนรูหลากหลาย/เหมาะสมกับเวลา
วัยของผูเรียนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
7. กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
เนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
8. สื่อหรือนวัตกรรมการสอนชวยใหบรรลุจุดประสงค
การเรียนรู
9. มีการวัดผลประเมินผลทีห่ ลากหลาย
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
รวม

X

S.D.

แปลความหมาย

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

5

0

ดีมาก

จากตารางที่ 1
พบวาคาเฉลี่ยในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ไดคาเฉลี่ย ( X = 5) ซึ่งอยูในระดับดีมาก
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงาน
และพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบหาคุณภาพ
ของบทเรียนที่สรางขึ้นของนักเรียนกลุมตัวอยาง

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

S.D.
รอยละ
E.I.

คะแนนกอนเรียน

คะแนนหลังเรียน

20

20

6
8
4
6
8
8
4
6
9
5
10
8
5
9
7
6
8
7
8
9
141
7.05
1.69
35.25

13
14
10
13
17
14
9
12
18
11
19
16
12
15
14
13
15
15
16
17
283
14.15
2.55
70.75
0.55

D

D2

7
6
6
7
9
6
5
6
9
6
9
8
7
6
7
7
7
8
8
8
142
7.10
1.14

49
36
36
49
81
36
25
36
81
36
81
64
49
36
49
49
49
64
64
64
1034
51.7
16.46

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู มีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ 0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.55 หรือคิดเปนรอย
ละ 55.00
2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู แสดงผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแผน
ประกอบการสอน เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู
ผลการทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
20
20

X

7.05
14.15

S.D.
1.69
2.55

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องงานและพลังงาน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 7.05 คะแนน และ
มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 14.15 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ตอ การจั ด การเรี ย นรู เรื่ องงานและพลัง งาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู แสดงผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความพึง พอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ในภาพรวม
รายการ
1. ดานครูผสู อน
2. ดานกิจกรรมการเรียนรู
3. ดานนักเรียน

รวม

X

4.55
4.49
4.47
4.50

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลความหมาย
0.53
มากที่สุด
0.54
มาก
0.63
มาก
0.57
มาก

จากตาราง 4 พบวาคาเฉลี่ยในแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ไดคาเฉลี่ย ( X = 4.50) ซึ่งอยูในระดับมาก
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและ
พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานครูผสู อน
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
1. ดานครูผูสอน
1.1 การเตรียมการสอนของครู
1.2 เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม
1.3 มีกระบวนการสอนที่ชัดเจน ตัง้ ใจ และเต็มใจถายทอดความรู
1.4 ใหความสนใจ และคําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม
รวม

X

S.D.

แปล
ความหมาย

4.50
4.45
4.60
4.65
4.55

0.51
0.60
0.50
0.49
0.53

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 พบวาคาเฉลี่ยในแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานครูผูสอน ไดคาเฉลี่ย ( X = 4.55) ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด
ดังนี้ การเตรียมการสอนของครู อยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย ( X = 4.50) เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม อยูในระดับ
มากที่สุด ไดคาเฉลี่ย ( X =4.45) มีกระบวนการสอนที่ชัดเจน ตั้งใจ และเต็มใจถายทอดความรู อยูในระดับมากที่สุด
ไดคาเฉลี่ย ( X =4.60) และใหความสนใจ และคําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย
( X =4.65) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงาน
และพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานกิจกรรมการเรียนรู
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
2. ดานกิจกรรมการเรียนรู
2.1 กิจกรรมใหความรูเรื่องงานและพลังงานมากนอยเพียงใด
2.2 กิจกรรมชวยใหแนวคิดในการเรียนเรื่องงานและพลังงานมี
ความสําคัญตอการเรียนรู
2.3 กิจกรรมมีการใชคําถามกระตุน ผูเรียนใหสรางองคความรูดวย
ตนเอง
2.4 กิจกรรมสงเสริมใหทําการทดลองหรือคนควาหาความรูด วย
ตนเอง
2.5 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเองและทํางาน
รวมกันเปนกลุม
รวม

X

S.D.

แปลความหมาย

4.20

0.62

มาก

4.45

0.51

มาก

4.55

0.51

มากที่สุด

4.50

0.61

มาก

4.75

0.44

มากที่สุด

4.49

0.54

มาก

จากตารางที่ 6 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.49) ตามรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมใหความรูเรื่องงานและพลังงาน อยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย ( X =4.20) กิจกรรม
ชวยใหแนวคิดในการเรียนเรื่องงานและพลังงานมีความสําคัญตอการเรียนรู อยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย ( X =4.45)
กิจกรรมมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนใหสรางองคความรูดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย ( X =4.55)
กิจกรรมสงเสริมใหทําการทดลองหรือคนควาหาความรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย ( X =4.50) และ
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเองและทํางานรวมกันเปนกลุม อยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย ( X =
4.75) ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงาน
และพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานนักเรียน
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
3. ดานนักเรียน
3.1 งานที่มอบหมายทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนมีความ
เหมาะสม
3.2 มีความสุขและรูสึกสนุกในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและครู
3.3 อยากใหครูจดั กิจกรรมการเรียนแบบนี้กับเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ตอไป
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

แปลผล

4.10

0.64

มาก

4.75

0.55

มากที่สุด

4.55

0.69

มากที่สุด

4.47

0.63

มาก

จากตารางที่ 7 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47) ตาม
รายละเอียดดังนี้ งานที่มอบหมายทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย ( X
=4.10) มีความสุขและรูสึกสนุกในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและครู อยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย ( X =4.75)
และอยากใหครูจัดกิจกรรมการเรียนแบบนี้กับเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ตอไป อยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย ( X =4.55)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ
0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู อยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ
0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ
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ปานีสงค (2560) พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการจัด
แผนผังมโนทัศน ตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ยอมรับทุก
องคประกอบ และงานวิจัยของณัฐนันท ศรีพุทซา (2560) พบวา คาดัชนีประสิทธิผลหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเรื่อง การสงตรวจพื้นฐานทางการแพทย สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 เทากับ 0.6123 แสดงวา
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหรือคิดเปนรอยละ 61.23
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วนาวัน เมืองมงคล (2552) พบวา นักเรียนรอยละ 76.67 มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรผานเกณฑที่กําหนด และงานวิจัยของเสาวลักษณ หลาสิงห (2558) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยสื่อประสม เรื่องระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรูสึก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา บํารุงกิจ (2558) พบวา ความพึงพอใจในการเรียน
เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู5ขั้น (5Es) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และงานวิจัยของ ศิริพรรณ คุณพระเนตร
(2558) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลตอระยะเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสืบ
เสาะหาความรู ครูผูสอนควรวางแผนและจัดสรรระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใหดี เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมการ
เรียนรูใหมากขึ้นไมใหไปกระทบเวลาที่ตองเรียนคาบตอไป โดยอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนสืบเสาะหาความรูนอก
หองเรียนแลวนําความรูมาใชในการทํากิจกรรมในหองเรียนแทน จะสามารถชวยแกปญหาเรื่องระยะเวลาการสอนไม
เพียงพอได
2. กิจกรรมการทดลองเรื่อง สนุกกับบันจีจัมป อาจใหนักเรียนแตละกลุมทําการทดลองรวมกัน จะชวยลด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมลงเพื่อใหนักเรียนไดมีเวลาในการวิเคราะหผล อภิปรายและสรุปผลไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูไปใชกับนักเรียนชั้นอื่น ๆ หรือสาระอื่น ๆ
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสาระการเรียนรูอื่น ๆ
เอกสารอางอิง
ชลธิชา บํารุงกิจ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขา
คณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น
(5Es). ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ชูศรี วงศรัตนะ. (2550). เทคนิคการใชสถิติเพือ่ การวิจัย. พิมพครั้งที่10. นนทบุรี: บริษัทไทยเนรมิตกิจอินเตอรโปร
เกรสซิฟ.

944

ณัฐนันท ศรีพุทซา. (2560). ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม เรื่อง การสงตรวจพื้นฐานทาง
การแพทย สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัด
การเรียนรู), มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ดํารงศักดิ์ มีวรรณ. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา),

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน). (2559). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559. แหลงที่มา: http://www.niets.or.th ,
14 มิถุนายน2560.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). คูมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ:
คุรุสภาลาดพราว.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). สาระและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชาวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
สิปปนนทร เกตุทัต. (2527). การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม จุดยืนและทิศทางการศึกษาไทย. ไทยพัฒนา
พานิช. กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
เสาวลักษณ หลาสิงห. (2558, มกราคม-เมษายน). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดย
ใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยสื่อประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5” ใน วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ ศิลปะ. ปที่ 8 (1), หนา
1243
ศิริพรรณ คุณพระเนตร. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิด
วิเคราะห โดยใชวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิคผังกราฟกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6. ปริ ญ ญานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน), มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
มหาสารคาม.
วนาวัน เมืองมงคล. (2552). การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนทักษะกระบวนการคิดพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชวิธีการสอนแบบ 5Esสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิจารณ พานิช. (2555). สรางทักษะใหผูเรียนพรอมสูศตวรรษที่ 21, อักษรเจริญทัศน, กรุงเทพมหานคร.
อุไรวรรณ ปานีสงค. (2560, มกราคม-มิถุนายน). “การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เสริม
ดวยเทคนิค การจัดแผนผังมโนทัศน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความสามารถ ในการคิดวิเคราะห
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4” ใน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม. ปที่ 11 (1), หนา 134-147

945
การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Promote of Scientific Problem-Solving Skill using Activity-Based Learning
about Force and Motion of The Students in Mathayom 1
จารุพรรณ คําอาย 1 กติญา บุญสวน2 และรัชณงค หนูเวียง 3
Jaruphun Khamai1 Katiya Bunsuan2 and Rutchanong Nuveang3
1

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทวั่ ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
3
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนติ้ววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 26 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และแบบสังเกตทักษะการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทางสถิติการหาคะแนนแบบวัดทักษะ ผลการวิจัย
พบวา ผูเรียนมีผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนน
เฉลี่ย 2.17 สวนในการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการวางแผนการทํางาน
เพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร รอยละ 77 รองลงมา รอยละ 54 ผูเรียนมีการคิดที่หลากหลายเพื่อหาแนวทาง
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และผูเรียนมีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น
รอยละ 42 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน / แรงและการเคลื่อนที่
Abstract
The objective of this research was to promote scientific problem-solving skill using activity-based learning
about force and motion of the 26 students in grade 7 and selected by purposive sampling. The researchers
collected data from scientific problem-solving skill observation form and pretest and posttest of scientific
problem-solving skill. The quantitative data were analyzed by ability growth score and percentages of all students
in thinking skill solve scientific. The results showed that most students had developed their scientific problemsolving skill than pretest. And observation form show student have planning of work into scientific problemsolving skill (77 percent), the student thinking of a variety of styles into scientific problem-solving skill (17.19
percent), finally the student have links and apply knowledge to solve problems in other situations (42 percent).
Keyword : scientific problem-solving skill / activity-based learning / force and motion
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ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดในศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีการคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
ซึ่งการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสรางความรู กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาสมองใหมีความฉลาดเปนการฝกการคิดหรือพยายามคิด
ในเรื่องที่แปลกๆใหมๆ เปนประจําจะทําใหเกิดความเฉียบแหลมในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรตางๆ ที่เกิดขึ้นได
(สมศักดิ์ ภูวิดาวรรธณ, 2537)
ทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนทักษะสําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนและผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น (กิ่งฟา สินธุวงษ, 2549) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี
ความตองการใหผูเรียนเปนผูทมี่ ีความสามารถในการคิดที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาไดดวยตนเองโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการทํากิจกรรมที่เปนงานกลุมผูเรียนแตละคนก็จะมีกระบวนการคิดที่แตกตางกันซึ่งให
ไดมาดวยคําตอบ แตคําตอบของผูเรียนที่ไดมาตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมผูเรียนรูจัก
การวางแผนการทํ า งาน แบ ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กล า แสดงความคิ ด เห็ น ในการทํ า กิ จ กรรมมากขึ้ น รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกตความรูในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น ดวยเหตุนี้ทักษะการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรจึงเปนทักษะที่พัฒนาผูเรียนไดจริง เปนไปตามธรรมชาติ และศักยภาพของแตละคน เนื่องจาก
ผูเรียนวิทยาศาสตรตองคิดเอง ทําเอง มีการคิดที่หลากหลาย และคิดหาแนวทางในการแกปญหาเอง โดยเริ่มตั้งแตการ
คิดแกปญหาที่สนใจจะศึกษา จากนั้นวางแผนในการแกปญหา ศึกษาขอมูล ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งเชื่อมโยงและประยุกต
ความรูเพื่อนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่นได (วิสุทธิ์ ตรีเงิน, 2550)
การพัฒ นาผู เ รี ยนใหป ระสบความสํ าเร็ จจะต องมี การจัด การศึ ก ษาในแนวคิด และจุ ด มุง หมายใหม ท าง
การศึกษา โดยครูควรจัดกิจกรรมการสอนประเภทตางๆ ขึ้น เพื่อใหลักษณะของเนื้อหางายตอการทําความเขาใจและ
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอนสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหผเู รียนเกิดความเขาใจและมีสว นรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งวิธีการสอนโดย
การผานกิจกรรมตางๆ ไมเนนใหผูเรียนทองจํา แตใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง ผูเรียนจะรูจักคิดวิเคราะหและเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําจริง (Learning by doing) โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสรางองคความรูผานกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น โดยระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรจะเนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดที่หลากหลาย แปลกจากบทเรียนและยึดหลักเกณฑที่ถูกตอง เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา
มีการวางแผนการทํางาน รูจักชวยเหลือกันและกัน เพื่อนําไปสูการแกการแกปญหาทางวิทยาศาสตร รวมทั้งฝกเชื่อมโยง
และประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในสถานการณอื่น การจัดการศึกษาที่เนนการจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเกิด
การแกปญหาขางตนไดสอดคลองกับการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน โดยครูจะคอยกระตุนแนะนําและใหคําปรึกษา
รวมทั้งเปนผูอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเปนผูปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนโดยอาศัยทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาหาคําตอบ โดยการใช
วิธีการสอนดวยกิจกรรมเปนฐานมาบูรณาการรวมกับเนื้อหาเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ในบทเรียน เพื่อสงเสริมทักษะ
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การคิ ด แก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ไ ด (ฝ า ยส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน สํ า นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555)
จากการศึ ก ษาที่ ม าและความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด แก ป ญ หาทาง
วิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมเปนฐานการเรียนรู ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ และทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูที่ตองลงมือปฏิบัติจริง
รูจักการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอยางหลากหลาย เกิดการพัฒนาความรู นําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการเรียนวิทยาศาสตรในระดับที่สูงขึ้นไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด แก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบกิ จ กรรมเป น ฐาน
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตของงานวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร กลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 6 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ดานกลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง ซึ่งมีจํานวน 26 คน ไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning)
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร (Scientific Problem Solving Skills)
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 8 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย การสงเสริมทักษะการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน

ตัวแปรตาม
ทักษะการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group per-post test) มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หอง ซึ่งมีจํานวน 26 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
1.1 แผนการจัด การเรี ยนรู โ ดยใชการจัด การเรี ยนการสอนแบบกิจ กรรมเปนฐานเป นการจัด การ
เรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมเปนฐานการเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งหมด 8 ชั่วโมง ดังตาราง
ตารางที่ 1 วิเคราะหเวลา แผนการจัดการเรียนรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
แผนที่
1
2
3
รวม

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู
ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว

จํานวนชั่วโมง
2
3
3
8

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ครั้ ง นี้ เ ป น การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ก ารเรี ย นรู แ บบกิ จ กรรมเป น ฐาน
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกเครื่องมือตามลักษณะการนําไปใช ดังนี้
2.1. แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง จากการเรียนเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งแบบทดสอบมีจํานวน 1 ชุด เปนแบบวัดทักษะที่เปนขอสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา ใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย พรอมทั้งการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งคา IOC ของแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรนี้เทากับ 0.6
2.2. แบบสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยนํา
แบบสังเกตเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา ซึ่งเปนแบบ
สังเกตที่ผูสังเกตไมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมหรือไมไดเขาทํากิจกรรมกับผูถูกสังเกต โดยจะสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนระหวางการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยจะสังเกตตามประเด็น 3 ประเด็น คือ 1. มีการคิดที่หลากหลายเพื่อหา
แนวทางในการแกปญ หาทางวิทยาศาสตร 2. มีการวางแผนการทํางานเพื่อนํ าไปสูก ารแกป ญหาทางวิทยาศาสตร
3. มีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจั ยใหผูเ รีย นทํา แบบวัด ทัก ษะการคิดแกป ญหาทางวิท ยาศาสตรก อนเรีย นในแต ละแผนการเรี ยนรู
จํานวน 30 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
2. ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 แผน ระยะเวลาที่ใชสอน
8 ชั่วโมง
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3. ในระหวางการจัดกิจกรรมจะมีการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียน
4. เมื่อดําเนินการสอนเสร็จแลว ในแตละแผนการเรียนรูผูเรียนจะทําแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียน จํานวน 30 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที ซึ่งแบบทดสอบจะใชชุดเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหผล ดังนี้
1. ผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร จะใชการวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย
รอยละ
2. ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู จะใชการวิเคราะหโดยการ
จัดกลุมพฤติกรรมบงชี้ของนักเรียน ตามเกณฑที่ผูวิจัยตั้งขึ้น
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตารางที่ 2 บันทึกผลแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
แผนที่
1
2
3
รวม

กอนเรียน
12.25
11.65
13.49
12.46

คะแนนแบบทดสอบ
เต็ม 30 คะแนน (คาเฉลี่ย)

หลังเรียน
15.63
14.59
13.67
14.63

จากตารางที่ 2 พบวา การวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรม
เปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 เรื่อง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน (12.25) และแบบทดสอบหลังเรียน
(15.63) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 3.38 การจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน (11.65) และแบบทดสอบหลัง
เรียน (14.59) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.94 และในการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การกระจัด ความเร็ว และอัตราเร็ว ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน
(13.49) และแบบทดสอบหลังเรียน (13.67) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนน
เฉลี่ย 0.18 ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 แผน มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17 จากการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรผูวิจัยพบวาผูเรียนมีพัฒนาการ
ในการเรียนรูห ลังจากการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นการ
สังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ได 3 ประเด็น ดังตาราง
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมของผูเรียนที่บงชี้ถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้
คําอธิบายพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเกิด
ประเด็นที่ ถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหา
ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
มีการคิดที่หลากหลายเพื่อหา
- ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดหลากหลาย แปลกจากบทเรียนและ
1
แนวทางในการแกปญหาทาง
ยึดหลักเกณฑที่ถูกตอง เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
มีการวางแผนการทํางานเพื่อนําไปสู - ผูเรียนมีการวางแผนการทํางาน รูจักชวยเหลือกันและกัน เพื่อ
2
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร
นําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
- ผูเรียนไดฝกเชื่อมโยงบูรณาการ เชื่อมโยงและประยุกตความรู
มีการเชื่อมโยงและประยุกตความรู
นําไปใชแกปญหาในสถานการณอนื่ และเสนอแนะแนวทางในการ
3
นําไปใชแกปญหาในสถานการณอนื่
แกไขได
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา พฤติกรรมที่บงชี้ใหเห็นวาผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ไดแก 1) มีความคิดที่หลากหลายที่นําไปสูการแกปญหา เชน ในการจัดกิจกรรมผูสอนจะเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ถาผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองแลวผูเรียนจะเกิดความคิดในการหาแนวทางเพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่
เกิดขึ้น โดยจะตองยึดหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง คือ ในการทํากิจกรรมผูสอนจะมีใบความรูใหผูเรียนศึกษา
กอนลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบ 2) มีการวางแผนการทํางานเพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน ในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ โดยดูจากการการทํากิจกรรมผูเรียนทํางานอยางเปน
ขั้นตอนมีการปรึกษาการทํากิจกรรมและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร คือ เมื่อ
ผูสอนใหทํากิจกรรมผูเรียนจะคุยกันกอนวาจะเริ่มตนการทํางานอยางไร เรียงลําดับการทํางาน แบงหนาที่การทํางาน
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมารวมกันเปนองคความรูของกลุม 3) มีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาใน
สถานการณอื่น เชน ในการทํากิจกรรมผูเรียนมีการบูรณาการความรูเชื่อมโยงกับการดํารงชีวิต คือ ในเรื่องของระยะทาง
โดยการเดินทางของคนปกติก็จะเดินทางตามเสนทางตรง จากการเรียนและทํากิจกรรมทําใหผูเรียนสามารถประยุกต
ความรูจากการเรียนมาใชในชีวิตประจําวันได โดยการลดระยะในการเดินทางใหนอยลง เปนตน
เมื่ อ ผู วิจั ย ได ดํา เนิ น การตามแผนแลว พบว า ในการทํ ากิ จ กรรมทั้ ง 3 แผนการจั ด การเรี ยนรู นั กเรี ย นมี
พฤติกรรมที่บงชี้ถึงทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังตาราง
ตารางที่ 4 ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประเด็นที่
1
2
3

ประเด็นการสังเกต
ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
มีการคิดที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
มีการวางแผนการทํางานเพื่อนําไปสูการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
มีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใช
แกปญหาในสถานการณอื่น

ระดับพฤติกรรมบงชี้ของกลุมตัวอยาง (รอยละ)
3
2
1
0
53.8
46.2
0
0
77

23

0

0

42.3

57.7

0

0
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จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการ
แสดงพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง (รอยละ) ไดดังนี้
1. มีการคิดที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีกลุมตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได
3 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.8 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดที่
หลากหลาย ซึ่งผูเรียนแตละคนก็มีความคิดที่แตกตางกันออกไป จากการสังเกตพฤติกรรมการคิดของผูเรียนแตละคนก็
สามารถคิดออกมาไดผลที่เหมือนกัน แปลกจากบทเรียนและยึดหลักเกณฑที่ถูกตอง เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร และมีกลุมตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.2 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตไมยึดหลักเกณฑที่ถูกตอง
2. มีการวางแผนการทํางานเพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีกลุมตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได
3 คะแนน คิดเปนรอยละ 77 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีการวางแผนการทํางาน รูจัก
ชวยเหลือกันและกัน เพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และมีกลุมตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน
คิดเปนรอยละ 23 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูว ิทยาศาสตร ผูเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางานแตในการ
วางแผนการทํางานยังมีบางสวนที่ยังไมสามารถวางแผนการทํางานได
3. มีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น มีกลุมตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได
3 คะแนน คิดเปนรอยละ 42.3 ซึ่งในระหวางทํา กิจกรรมการเรียนรูวิท ยาศาสตร ผูเรียนได ฝกเชื่อมโยงบูรณาการ
เชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น และเสนอแนะแนวทางในการแกไขได และมีกลุม
ตัวอยางที่แสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 57.7 ซึ่งในระหวางทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดเพียงบางสวน
สรุปผลการวิจัย
ผลการส งเสริม ทั กษะการคิ ดแก ปญ หาทางวิท ยาศาสตร โดยใช ก ารจั ดการเรี ยนรู แ บบกิ จกรรมเปน ฐาน
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนที่เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนรู โดยใชคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 12.46 และคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน
เทากับ 14.63 โดยมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17
2. ผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีการวางแผนการทํางานเพื่อนําไปสู
การแกป ญหาทางวิทยาศาสตร รอยละ 77 รองลงมา ร อยละ 53.8 มีการคิดที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร และมีการเชื่อมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอื่น รอยละ 42.3
อภิปรายผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน
ผูเรียนมีพัฒนาการในทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยวัดผลจากการใชคะแนนของแบบทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 12.46 และ
คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน เทากับ 14.63 โดยมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร ทัพ
ชัย (2552) กลาววา หลังจากการพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน พบวา ผลการทําแบบประเมินหลังจาก
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ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นสูงกวากอนทํากิจกรรม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอนตั้งแต
การศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับขั้นตอนทําใหผูเรียน
ไดเกิดการลําดับความคิด สงผลใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาโดยในการจัดกิจกรรมผูเรียนทุกคนจะไดทําแบบทดสอบกอน
เรียนจํานวน 30 ขอ ประมาณ 30 นาที และนักเรียนไดฝกการเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมและการทดลอง
ไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนที่กําลังเรียนกอใหเกิดความรูและความเขาใจที่
ลึกซึ้งและยาวนานเขาใจกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการทํากิจกรรมในระหวางการจัดการ
เรียนรูผูสอนจะเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเกิดความคิดที่หลากหลายเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติจะทําให
องคความรูที่ผูเรียนไดรับจากการทํากิจกรรมดวยตนเองอยางลึกซึ้ง ในการทํากิจกรรมผูสอนจะเปนเพียงผูที่คอยดูแล
ความปลอดภัยและใหคําแนะนํา โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม พบวา ผูเรียนรอย
ละ 77 มีการวางแผนการทํางาน เพื่อนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ มนวิภา ออนศรี
(2540) ไดศึ กษาความสัม พัน ธระหวา งทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กับความสามารถในการแกป ญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาทักษะกระบวนการมีความสัมพันธกับความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงวาผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรู
โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบกิ จ กรรมเป น ฐาน มี ทั ก ษะการคิ ด แก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ค รู ใ ช จั ด
กระบวนการเรียนรูท ี่เนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนที่เรียนดวย
กระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เชื่อมโยงความรูกับโลกความเปนจริง ผูเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหา
คําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากนั้นลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง โดยครูเปนผูที่คอยใหคําปรึกษาในการลงมือ
ปฏิบัติ ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม แลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
ขอเสนอแนะ
ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน
การทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน กับตัวแปรอื่นๆ เชน
จิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา
2. เพิ่มเวลาในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียนมากขึ้น
3. ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเรื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมี
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล แบบสะเต็ม
ศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนนักเรียน 152 คน จากจํานวน 4 หองเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 26 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม โดย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจคไทล
แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช คาดัชนีความเที่ยงตรง คาความยากงาย คาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนก วิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติการทดสอบ t ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
มีคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส / สะเต็มศึกษา / การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
Abstract
The purposed of this research were to study on learning achievement in Physics – Projectile
motions by STEM Education and to study students’ satisfaction toward learning Physics – Projectile
motions by STEM Education. The population were 152 grade 10 students of Triamudomsuksanomkloa
Uttaradit School in 2017 academic year. The samples in this study were 26 grade 10 students from 1 class
who were selected by cluster random sampling. The research instruments were achievement test and the
satisfaction questionnaire toward learning Physics – Projectile motions by STEM Education. The Index of
Item-Objective Congruence: IOC, the index of precision, the difficulty, reliability, and the power of
discrimination were used for finding instrument quality. The data were analyzed by compared mean,
standard deviation and t - test. The research results found that the students’ learning achievements in
Physics – Projectile motions by STEM Education were higher than previous at the .05 level of significance
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and the students’ satisfactions toward learning Physics – Projectile motions by STEM Education were at
high level.
Keywords : learning achievements in Physics / Projectile motions / STEM Education
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้น เปนที่ทราบกันดีวากําลังประสบปญหาเปนอยางมาก ซึ่งจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนการสอบ O-net ที่จัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ไทย (สมศ.) การทดสอบ Program for International Student Assessment หรือ PISA
จากผลการประเมินที่ปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ตางก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ไทยสวนใหญ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรยังไมดีเทาที่ควรผูเรียนขาดทักษะการคิดการเชื่อมโยง และการสอนใน
ปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรู ความจํามากๆ เพื่อใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ไมมีการ
เชื่อมโยงความรูที่มีไปใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน หรือการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
จําเปนตองแกปญหาและหาแนวทางในการจัดการศึกษา (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556)
การศึกษาใหเปนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ ในมาตรานี้กลาวถึงนักเรียนเปนผูสามารถเรียนรูได
พัฒนาตนเองได และใหยึดนักเรียนเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2545: 1)
STEM Education เปนวิทยาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีการนําวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร(Mathematics) เขาดวยกันโดยผานวิทยาการจัดการ
เรี ย นรู ที่ มี การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน น การแก ป ญ หาที่เ ชื่ อ มโยงกั น ประสบการณ ใ นชี วิต ประจํ า วั น
มีการพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการนั้นเนนใชการบูรณาการแบบขามวิชา (Trans disciplinary)
ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใหนักเรียนแกปญหาหรือทําโครงงานซึ่งตองประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรทั้งวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556)
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะดังกลาวจะมีแนวคิดหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษา คือ สะเต็มศึกษาซึ่งเปนแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ 4 สาขาในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามีความสําคัญ
ตอผูเรียน คือ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมที่ใ ชความรูในวิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมผูเรียนเขาใจ 2 สาระ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มากขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรูผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตาง ๆ
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายผูเรียนเห็นความสัมพันธ และคุณคาของสิ่งที่เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิต
จริง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557 : 6)
กิจกรรมจรวดขวดน้ํากระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรคพัฒนาความสามารถในการประดิษฐของผูเลนจากการ
นําขวดพลาสติกที่ทิ้งแลวอาศัยจินตนาการและฝมือมาประดิษฐตกแตงเติมใหเปนรูปทรงจรวดที่ตองการทั้งรูปรางทรวดทรง
พรอมแพนหางหรือประดับแตงแตมสีสันตามใจชอบควบคูกับการคิดฝนออกแบบพัฒนาและประดิษฐฐานปลอยจรวดขวดน้ํา
ใหจรวดขวดน้ําพุงขึ้นสูอากาศสูเปาหมายที่ตองการกิจกรรมจรวดขวดน้ําการคิดสรางสรรคประดิษฐจรวดขวดน้ําและฐาน
ปลอยจรวดขวดน้ําใหสําเร็จตามที่ออกแบบและพัฒนาการทดลองจนไดผลเปนที่พอใจ ประการถัดมาคือสิ่งประดิษฐนั้น
จะไดผลตามวัตถุประสงคและลงขอสรุปของผูเลนในการผสมสัดสวนของปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ความดันอากาศ ความเร็ว
ความเรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทลปริมาณน้ําและมุมปลอยจรวดอยางเหมาะสมกิจกรรมจรวดขวดน้ํามีตน ทุนต่ําจากการที่
นําวัสดุอุปกรณที่เปนของทิ้งแลวหรือเหลือใชมาสรางสรรคตกแตงอาศัยจินตนาการความคิดสรางสรรคและฝมือในการ
ประดิษฐคิดคนที่จะใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณเหลานั้นใหเปนสิ่งประดิษฐตามความประสงคโดยกิจกรรมจรวดขวดน้ํา
(ประสพ พรหมดิเรก, 2556)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งประกอบดวย ความดันอากาศ ความเร็ว ความเรง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทลปริมาณน้ําและมุมปลอยจรวจมาประยุกตใชในการออกแบบจรวดขวดน้ําในแบบสะเต็ม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล โดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
วิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรตาม ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทลสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสอนโดยใช้ การใชกิ จกรรมแบบสะเต็ ม
จากจรวดขวดนํ ้า

1. ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ทา งก า ร เ รี ย น ข อ ง
นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่ 4
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการ
จัดการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
เรื่ อ งการเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจคไทล
สําหรับนั กเรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ กษาปที่ 4

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดานตัวแปรตนและตัวแปรตามของงานวิจัยนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
แบบแผนการทดลองกลุมการทดลอง ทดสอบกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group
Pretest – Posttest Design) (ชูศรี วงศรัตน, 2550) ที่นําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวนทั้งหมด 152 คน จากจํานวน 4 หองเรียน
กลุมตัวอยาง
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 26 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจคไทล
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจคไทล
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มีขั้นตอน การดําเนินการดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจคไทล
1.1. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชนในการกําหนดหนวยการเรียนรูและรายละเอียดของแต
ละหัวขอของแผนกการจัดเรียนรู
1.2. วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนํามาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดย
ใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรู ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและคานิยม
1.3. วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน
1.4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.5. วิเคราะหกระบวนการประเมินผล โดยเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู
1.6. วิเคราะหแหลงการเรียนรู โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
ใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.7. นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสม
ของแผนการการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับสาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู โดยกําหนดเกณฑการประเมิน
1.8. วิเคราะหผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน แลวเทียบกับเกณฑเพื่อหาระดับความ
เหมาะสมระดับ ตามคะแนนเฉลี่ย (ระพินทร โพธิ์ศรี, 2555 : 303)
1.9. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เพื่อให
มีความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจคไทล
2.1 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของกิจกรรมมาสรางแบบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจคไทล ความรูชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแบงพฤติกรรมที่ตองการวัดเปน 4 ดาน คือ
1) ดานความรู – ความจํา
2) ดานความเขาใจ
3) ดานการนําไปใช
4) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยใชตารางวิเคราะห
ขอสอบ จํานวน 15 ขอ และแบบทดสอบแสดงวิธีทํา 5 ขอ
2.3 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ที่เปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญที่ตรวจประเมินคุณภาพของ
กิจกรรม เพื่อตรวจสอบลักษณะการใชคํา ความถูกตองทางดานภาษา ของแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติการทดลอง โดย
พิจารณาจากดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน,
2543: 117) ซึ่งผลจากการตรวจประเมินคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
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ขอสอบ 1.00 คาความยากงายมีคาระหวาง 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.27-0.47 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.72
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
3.1 สรางรายการคําถาม 13 ขอ ซึ่งตรงตามกับจุดประสงค สําหรับผูตอบแบบประเมินมีการใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจตั้งแตระดับ 1 ถึง 5 จะมีคําถามแตกตางกันผูวิจัยเปนผูกําหนดคําถามประเมินความพึงพอใจใหสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
3.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา การใชงาน ความปลอดภัย ความคุมคา และการแสดงความคิดเห็น
3.4 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item and Objective Congruence : IOC) โดย
พิจารณาขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5–1.0 ถือวาเปนคําถามที่มีความสอดคลอง
3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
เพื่อใหมีความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ
3.6 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช t – test Dependent Sample or Correlated Sample (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543:
165 - 167)
2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผลการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา
เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ ก ารให ค ะแนนของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education)
5
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอย
1
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
การแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยใชคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน
1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2538: 73)
2. การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79)
สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
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1. การหาคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา เรื่อง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช คาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
พฤติกรรมที่ตองการจะวัด (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 117)
2. การหาความยากงายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คาความยากงายของขอคําถาม ( (ระพินทร โพธิ์ศรี, 2555 : 269 -275)
3. คาอํานาจจําแนกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ (Discrimination) แบบอิงเกณฑโดยใชสูตร 𝑟𝑒𝑐 ของขอคําถามที่มี
คาอํานาจจําแนกใชได ควรมีคา r ≥ 0 (ระพินทร โพธิ์ศรี, 2555 : 277)
สถิติการทดสอบสมติฐาน
สถิติการทดสอบสมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาที t-test ที่ใชสําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย 2 คาที่ไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมที่ไมเปนอิสระ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553 : 178 - 179)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิ เ คราะห ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช ผ ลการจั ด การเรี ย นรู
แบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังแสดงในตอนที่ 1 และตารางที่ 1
และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ดังตอนที่ 2 และตารางที่ 2
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแ บบ
สะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ขอสอบแบบปรนัย
P<.05
การทดสอบ
N
Df
S.D.
t
Sig.
𝑋
กอนเรียน
26
6.31
2.276
25
54.266
.000
หลังเรียน
26
33.77
2.790
จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ขอสอบแบบปรนัย การทดสอบคะแนนของผูเรียน
มีคะแนนกอนเรียน เฉลีย่ เทากับ 6.31 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เทากับ 33.77 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากตารางที่ 2 พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก ( X = 4.41 , S.D = 0.44) เมื่อดูในลายละเอียด พบวานักเรียนความพึงพอใจระดับมาก
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมที่เรียน (x� = 4.88 , S.D. = 0.32) มีอยูทั้งหมด 3 รายการได (x� = 4.85 , S.D. = 0.37)
และผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม (x� = 4.65 , S.D. = 0.56 ) ตามลําดับ

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
�
รายการประเมิน
S.D.
แปลความ
X
1 เนื้อหาที่เรียนมีความตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน
4.80
0.40
มาก
2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการเรียนรู

4.69

0.55

มาก
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3 รูปแบบการสอนแตกตางจากที่เคยเรียน

4.80

0.40

มาก

4 มีการสรุปและอภิปรายในกลุมของนักเรียนและผูสอน

4.69

0.55

มาก

5. นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมที่เรียน

4.88

0.33

มาก

6. นักเรียนมีอิสระในการเรียน

4.69

0.47

มาก

7. มีกิจกรรมที่หลากหลาย

4.85

0.37

มาก

8. การใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
กับเนื้อหาที่เรียน
9. ผูสอนมีการจัดเตรียมเครือ่ งมือและสือ่ การเรียนการสอน

4.81
4.77

0.40
0.43

มาก
มาก

10. ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ
เพิ่มเติม
11. นักเรียนไดศึกษาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง

4.65
4.85

0.56
0.46

มาก
มาก

4.85

0.37

มาก

4.81
4.41

0.40
0.44

มาก
มาก

12. มีการประเมินผลการทํากิจ กรรมควบคูไปกับการ
ประเมินผลงานนักเรียน
13. นักเรียนชอบเรียน เรื่องการเคลื่อนทีแบบโพรเจคไทล
(หลังเรียน)
รวมเฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ขอสอบแบบปรนัย การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียน เฉลี่ย เทากับ 6.31 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน
เฉลี่ย เทากับ 13.19 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ งการเคลื่ อ นที่
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก (X = 4.41 , S.D = 0.44) เมื่อดูในลายละเอียด พบวา
นักเรียนความพึงพอใจระดับมาก นักเรียนเกิดการเรียนรูจากิจกรรมที่เรียน (x� = 4.88 , S.D. = 0.32) รองลงมาคือ มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย (x� = 4.84 , S.D. = 0.36) และผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพิ่มเติม (x� = 4.65 ,
S.D. = 0.56) ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล แบบสะเต็มศึกษาสําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกสโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของณัฏชยานันต เกตุศรีศักดา (2559 ) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือซา (2557) ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถ
ในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของนูรอาซีกีน สา และ
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ณัฐินี โมพันธุ (2558) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู โดย กอนการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 11.10 และหลังการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 21.71 2) นักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรู ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการรอยละ 47.62 อยูในระดับสูง 3) นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลัง การจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยกอนการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 19.67
หลังการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ย 33.24 4) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังการจัดการเรียนรูในระดับดี และ
นักเรียนมีระดับความสามารถ ในการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูในระดับคอนขางดี
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนที่มี ตอการจั ดการเรี ยนรูแบบสะเต็มศึก ษา เรื่อ งการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฏชยานันต เกตุศรีศักดา (2559) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนรูแบบสะเต็มศึกษานักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือซา (2557) ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนูรอาซีกีน
สา และ ณัฐินี โมพันธุ (2558) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด สะเต็มศึกษาใน
ระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ปรับปรุงใบกิจกรรมใหเปนที่ดงึ ดูดความสนใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถวาดรูปออกแบบจรวดขวด
น้ําในใบกิจกรรมได
2. ครูผูสอนควรเตรียมการสอน ตามที่กําหนดไวในแผนการสอน โดยทําความเขาใจกับการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล ซึ่งเปนเครื่องมือการเรียนรูที่สําคัญทําใหมีประสิทธิภาพ
ขั้นเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในเนื้อหาบทเรียนอื่นๆ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลการจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ งการเคลื่ อ นที่ แ บบ โพรเจคไทล
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในเนื้อหาบูรณาการรวมกับกลุมสาระอื่นๆ
3. ควรมีการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่มีกิจกรรมการเรียนรูหลากหลาย ไมซ้ําและจําเจ
เอกสารอางอิง
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การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
The study Performance Of learning activities Science W22102 Mathayom 1
Unit 4 The unit of life.
ธารวิมล กานเงิน1 สมหมาย เข็มคง2 ศักยชัย เพชรสุวรรณ3 และนงลักษณ ใจฉลาด3
Thanwimon Kanngern1 Sommai Khamkhong2 Sakchai Phetsuwan3
and Nonglak Jaichalad3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3
อาจารยฝายวิจยั และประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้นําเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต โดยมีวิธีการดําเนินการกับกลุมเปาหมาย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัด
สุ โ ขทั ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 38 จํ า นวน 32 คน โดยเป น นั ก เรี ย น
กลุมตัวอยางที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู
จํานวน 1 หนวยการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่ อ ง หน ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต สถิ ติ ที่ ใ ช ได แ ก การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ด ว ยสู ต ร Kr21 และ
การสอบถามความพึงพอใจดวยคารอยละ
จากการศึก ษา พบว า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู วิช าวิ ทยาศาสตร ว22102 ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปที่ 1 หน ว ย
การเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ที่สรางขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง หนว ยของสิ่งมี ชีวิต พบว า นัก เรีย นมีความพึง พอใจในรายขอ สวนใหญอ ยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุ ด คื อ
เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 95.65
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ / ชุดกิจกรรมการเรียนรู
Abstract
The purposes of this research of the study on the effectiveness of the Science Learning
Activity Series 22102, grade 7, Unit 4, Unit of Life were ways to deal with the target group, the
grade 7, Classroom 5, Sukhothai Wittayakom School Muang District, Sukhothai. There were 32
students in the Sukhothai Educational Service Area 38, who were purposive Sampling students.
The instruments used in the study were: one learning unit for learning activities achievement test
learning management plan and the student satisfaction questionnaire. A set of learning activities
on science, 22102, grade 7, Unit 4, Unit of living. Statistics used to compare were learning
achievement with Kr21 formula and satisfaction questionnaire with percentage.
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The study found that the science learning activity package 22102, grade 7, Unit 4, the
unit of life was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance. The student's
satisfaction with the science of learning in the science-learning activities of the 22102 Unit 4 of
the unit of life was found to be satisfactory. The most satisfied were the 95.65 %.
Keywords : Performance / Learning Activities Science
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันโลกอยูในยุคของโลกาภิวัฒน ซึ่งนับไดวาเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ไมวาจะเปน
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี และดานการศึกษา เนื่องดวยยุคนี้เปนยุคแหงการแขงขัน
ทางสังคมและมีการติดตอสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว สงผลทําใหตองมีการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ดังนั้นในดานของการศึกษาซึ่ง
นับไดวาเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถยอมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนาในทุกดาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันตองเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู
ด ว ยตนเองเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ก ารเสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ ห เ พิ่ ม พู น มากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ด า นทั ก ษะเฉพาะทาง และ
มีสมรรถนะของการรูเทาทันสิ่งตางๆรอบดาน ซึ่งถือวาเปนตัวแปรที่สําคัญที่ตองมีในตัวบุคคลเพื่อใหการเรียนรู
ในสั ง คมแห ง ศตวรรษที่ 21 มี ผู เ รี ย นที่ มีค วามรู ค วามสามารถและมีศั ก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศชาติ อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
รายวิชาวิทยาศาสตรถือเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญที่ชวยใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เปนเหตุ
เป น ผล คิ ด สร า งสรรค คิ ด วิ เ คราะห วิ จ ารณ มี ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ ในการค น คว า หาความรู มี ค วามสามารถใน
การแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและประจักษพยานสามารถตรวจสอบได
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาให
รูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจในโลกธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแตยังชวยใหคน
มี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ก ารดู แ ลรั ก ษาตลอดจนการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สําคัญอยางยิ่งคือความรูทางวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
พบวานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนนักเรียนที่เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีความพรอมในดาน
การจั ดการเรีย นรู วิ ทยาศาสตร ที่ แ ตกต า งกัน ทํ า ใหนั ก เรี ยนส ว นใหญ ใ นระดั บ มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 ยั ง ขาดทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และขาดความรูในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางวิทยาศาสตรนั้นมีความสําคัญยิ่งในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในอนาคตจึงไดศึกษาคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (ว22102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยจัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมที่สอดคลองกับสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน อีกทั้งยังเพิ่มเทคนิคการ
สอนของครู และสร า งสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ศึ ก ษาค น คว า
ฝกทักษะกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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จุดมุงหมายการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังนี้
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ใหมีประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 80/80
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4 เรื่ อ ง หน ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังตอไปนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 แตละหองไดคละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เกง ปานกลาง
และออน อยางละเทาๆกัน โดยมีนักเรียน จํานวนทั้งสิ้น 477 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 322 คน และนักเรียน
หญิง จํานวน 155 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียน จํานวน 32 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 18 คน และนักเรียนหญิง
จํานวน 14 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ในรายวิชา
วิทยาศาสตร ว22102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร สาระที่ 1 สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ กระบวนการดํ า รงชี วิ ต มาตรฐาน
การเรียนรู ว 1.1 ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 รูจักและใชงานกลองจุลทรรศน
ชุดที่ 2 เซลลของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 3 การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
3. ขอบเขตดานตัวแปร
3.1 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
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สมมติฐานการวิจัย
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร หลั ง เรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตอยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพิ่มขึ้น
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนหนวยการ
เรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร ว22102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แตละชุด
ประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และคูม ือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 รูจักและใชงานกลองจุลทรรศน
ชุดที่ 2 เซลลของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 3 การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
1.1 ใบความรู หมายถึง เอกสารที่ครูจัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดการเรียนรูซึ่งกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาสาระที่สอดคลองและตรงตามผลการเรียนรู
1.2 ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารสําหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียน
ไดปฏิบตั ิกิจกรรม โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกจิ กรรมจริง
1.3 ใบบันทึกกิจกรรม หมายถึง เอกสารปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ครูสรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหนักเรียนไดใชความรูความเขาใจสะสมที่ไดรับจากใบความรูและกิจกรรมการเรียนรูต า งๆในแตละเนื้อหาสาระ
2. ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเมื่อนําไปจัดการเรียนรูแลวมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละ 80 จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
80 ตั ว หลั ง หมายถึง ร อ ยละ 80 จากการวั ด ด ว ยแบบทดสอบหลั ง จากการเรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4 เรื่ อง หน ว ยของสิ่ ง มีชีวิ ต ซึ่ งเป น แบบทดสอบชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก
จํานวน 20 ขอ กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวย
การเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
4. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ที่ไดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต

967

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
การศึกษาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต

ตัวแปรตาม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2) ความพึงพอใจตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล เสมา
ขันธ , 2552 : 97 - 104) ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินงาน ตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
1.1 การสร างและประเมิน ความเหมาะสมองคป ระกอบของชุ ดกิ จกรรมการเรีย นรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ใหมีประสิทธิภาพ E 1 /E 2 = 80/80
สรุ ป ขั้ น ตอนการสร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต จํานวน 32 ชุด ได ดังนี้
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ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา
วิเคราะหสาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู
ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู
จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู
ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง
ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใชกับนักเรียน
ปรับปรุงแกไข
ไดชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ
ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 การใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตกับเกณฑรอยละ 80
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สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได ดังนี้

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
วิเคราะหสาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ โดยผูเชี่ยวชาญ

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา
ตามการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกไปทดลองใช
หาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชจริง
ภาพ 2 แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
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สรุ ป ขั้ น ตอน การใช แ ละศึ ก ษาผลการใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรฯ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

T1 X T 2
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับหลังเรียน

T1 ่ยหลังเรียนเทียบกั
X บเกณฑรอยละ 80
คะแนนเฉลี

T2

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา
วิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตไดดังนี้
ศึกษาเอกสารหลักสูตรคูมือครู
และหลักในการสรางแบบสอบถาม

วิเคราะหสาระ/ตัวชี้วัด
กําหนดกรอบรายการประเมินและคําถาม

เสนอผูเชี่ยวชาญและแกไขตามคําแนะนํา

สรางแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ฉบับราง

ทดลองใชหาคาความเชื่อมั่น

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมิน

ไดแบบประเมินฉบับจริง

971

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชตาราง
จุงเตฟาน Chung teh fan (ภัทรา นิคมานนท. 2534.หนา229 - 255)
2. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร Kr 21
(ภัทรา นิคมานนท. 2534. หนา 60 )
Kr 21

=

(

)

k  xk−x 
1 −

k −1 
KS 2 

r tt
K

คือ
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
คือ
จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
คือ
คาคะแนนเฉลี่ย
x
2
คือ
คาความแปรปรวนของแบบทดสอบ
S
3. สถิติพื้นฐานในการคํานวณหาคาสูตร KR - 21
3.1 คาเฉลี่ย (ใชสูตรโกวิท ประวาลพฤกษ และคณะ. ม.ป.ป. หนา137-139 )
เมื่อ

139)

∑x

=

x

n

แทน คาเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน จํานวนนักเรียน
3.2 คาความแปรปรวน ( S2 ) ใชสูตร (โกวิท ประวาลพฤกษ และคณะ. ม.ป.ป. หนา 137 x

S2

NΣX2

=

- (ΣX)2

)
หมายถึง N (Nคา-1ความแปรปรวนของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑ Χ หมายถึง
ΣX2 หมายถึง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
N
หมายถึง
จํานวนนักเรียน
4. คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ประคอง กรรณสูตร. ม.ป.ป. หนา 66-67)
4.1 คาเฉลี่ย ( x )
เมื่อ

S2

x=
x

∑ fx

∑ fx
N
f
x

N

= คาเฉลี่ยของคะแนน
= ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณดวยคะแนน
= จํานวนผูทําแบบทดสอบทั้งหมด
= ความถี่
= คะแนนที่กําหนดเปนคาคะแนนคือ 5,4,3,2,1
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4.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสตู ร
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. หนา 79)

(

n∑ fx 2 − ∑

S.D. =

fx )

2

N ( N − 1)

SD = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
f = จํานวนความถี่
x = คาคะแนน
N = จํานวนทําแบบทดสอบทั้งหมด
5. คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ (ประคอง กรรณ
สูตร. ม.ป.ป. หนา 66-67)
5.1 คาเฉลี่ย ( x )
x=

∑ fx
N

= คาเฉลี่ยของคะแนน
∑ fx = ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณดวยคะแนน
N
= จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
f
= ความถี่
x
= คะแนนที่กําหนดเปนคาคะแนนคือ 5,4,3,2,1
5.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช
x

สูตร
( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. หนา 79 )
S.D. =

หนา 117)

(

n∑ fx 2 − ∑

2

N ( N − 1)

SD = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
f = จํานวนความถี่
x = คาคะแนน
N = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
5.3 คา IOC ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสูตร (ประคอง กรรณสูตร. ม.ป.ป.
IOC=

เมื่อ

fx )

IOC
ΣR
N

Σ

R

N

แทนดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทนจํานวนผูเ ชี่ยวชาญ

973

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยสิ่งมีชีวิต
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 20 คะแนน
คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน
∑Y = 521
ชุดกิจกรรมการเรียนรู 20 คะแนน
N = 32
∑X = 540
B = 20
N = 32
A = 20
∑X คือ ผลรวมของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน ชุด
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน
N คือ จํานวนนักเรียน
A คือ จํานวนคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน

∑Y คือ ผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
N คือ จํานวนนักเรียน
A คือ จํานวนคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ΣX
ΣX
E1
E1
EE1 2
E1

NN

=
=
=
=

AA
540
32
20
.88
8116.41
20
84.38

ΣY
ΣX

× 100
× 100

E2
E2

E2

× 100
E2

=
=

=

=

BN

B
521
32
20
1641.28.13

× 100
× 100
× 100

2050

E 1 / E 2 = 84.38 / 81.41
จากตารางที่ 1 พบว า คะแนนที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต และคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบฝกระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท า กั บ ร อ ยละ 84.38 / 81.41 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ แสดงว า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
80/80
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชและหลังการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
กลุมทดลอง
N
S.D.
t
𝑥̅
ทดสอบกอนเรียน
32
10.13
2.62
ทดสอบหลังเรียน
32
16.30
1.56
20.62*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 จะพบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 10.12 คะแนน และ 16.30 คะแนน ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า ง
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
รายการประเมิน
1. คําแนะในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความชัดเจน
2. นักเรียนไดเรียนรูและไดปฏิบตั ิจริง
3. เมื่อเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวมีความสนุกสนานไมนา เบื่อ
4. เนื้อหาและเวลาในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูม ีความเหมาะสม
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรูสื่อความหมายได ชัดเจน ภาษาที่ใชเขาใจงาย
6. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช
7. กิจกรรมหรือขอคําถามกระตุนใหเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการสงเสริมและพัฒนาความรู
ความคิดริเริม่ สรางสรรค
9. เมื่อศึกษาบทเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับ ความรูเพิ่มขึน้
10. สามารถนําความรูไ ปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 ที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต

คาเฉลี่ย
คารอยละ

ขอที่ 10

ขอที่ 9

ขอที่ 8

ขอที่ 7

ขอที่ 6

ขอที่ 5

ขอที่ 4

ขอที่ 3

ขอที่ 2

คาสถิติ

ขอที่ 1
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147
139
137
151
144
134
140
146
153
146
91.88 86.88 85.63 94.38 90.00 83.75 87.50 91.25 95.65 91.25
จากตารางที่ 3 จะพบวาระดับความพึงพอใจรายขอสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอที่ 9
เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 95.65

สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ผูวิจัยสรุปไวดังนี้
1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4 เรื่ อ ง หน ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว 80/80
ดังนี้ หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตมีประสิทธิภาพ E 1 / E 2 = 84.38 / 81.41
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตกอนและ
หลั ง การใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4
เรื่ อ ง หน ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 10.12 คะแนน และ 16.30 คะแนน ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การเรี ย น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในรายขอสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด คือ เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 95.65
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ผูวิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพ E 1 ที่ปรากฏผลเชนนี้ สืบเนื่องมาจาก
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ได ผ า นการศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด ทํ า ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแลวดําเนินการตามที่ศึกษาโดยผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญในดานหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ความเหมาะสมของการใชภาษา การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดทําภาพประกอบที่นาสนใจ รูปเลมกะทัดรัดสวยงาม กอนที่จะนําไปทดลองใช
และหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามหลั ก เกณฑ ในการหาประสิ ท ธิ ภ าพที่ โสภณ นุ ม ทอง
(2540 : 82) กลาววา เมื่อผลิตสื่อขึ้นใชประกอบการเรียน ไมวาจะเปน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือเรียน
แบบหนวย หรือชุดฝกก็ตาม ควรจะไดประเมินประสิทธิภาพของสื่อวาเหมาะที่จะนําไปใชตอไปหรือไม อยางไร จะ
ไดหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
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ผลของการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑที่กําหนด
ไว เพราะนั ก เรี ย นสามารถใช ศึ ก ษาค น คว า เนื้ อ หาสาระและปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายด ว ยตนเอง
โดยนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทํากิจกรรมรวมกัน แสดงความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีการเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลา ทําใหนักเรียนสนุกสนานตอการเรียนรู นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร
มาเปนอยางดี เพื่อจัดทําเนื้อหาสาระกําหนดจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรูสื่อและเวลาใหสอดคลองเหมาะสมกัน
จึงสงผลใหชุดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว จึ ง สรุ ป ได ว า นวั ต กรรมประเภทชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม
ที่จะนํามาใชในการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นั่นคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูศึกษาจัดทําขึ้น
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 สูงขึ้น ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐาน
ของการศึ ก ษาพั ฒ นาครั้ ง นี้ ที่ ร ะบุ ไ ว ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ว22102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 4 เรื่ อ ง หน ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งยังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 อี ก ด ว ย เมื่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนด จึ ง ส ง ผลให นั ก เรี ย น
กลุ ม ตั ว อย า งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจ ตามสาระการเรี ย นรู มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเปนลําดับ
และผลที่ปรากฏเชนนี้ เนื่องจากผูศึกษาไดจัดทําเอกสารขึ้นตามหลักการทําชุดกิจกรรมการเรียนรู
ที่คํานึงถึงศักยภาพของนักเรียน ความเหมาะสม สภาพแวดลอมและวัยของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับ สมเดช สีแสง
และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 : 088 - 91) ที่กลาววา เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนของครู
หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวขอเรื่อง จุดประสงค เนื้อหาสาระและกิจกรรม
เพื่ อ จะส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได เ กิ ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร โดยนั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ใ นลั ก ษณะองค ร วม เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธได นักเรียนสามารถศึกษาคนควา สํารวจ ตรวจสอบไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและ
เกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย และสามารถสรางเปนองคความรูของตนเองที่จดจําไปยาวนาน
ขอเสนอแนะ
1. ครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนได
2. ครู ผู ส อนสามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางการจั ด ทํ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร และกลุมสาระอื่นๆ ในระดับชั้นตางๆได
3. สถานศึ ก ษาสามารถนํ า ผลที่ เ ป น ข อ ค น พบไปวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ในการพัฒนาผูเรียนตอไป
4. ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นได ทํ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ เป น การฝ ก ทั ก ษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตรควบคูไปดวย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นวางแผน (P) เปนการเตรียมกิจกรรมในเรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ขั้นดําเนินงาน (D) เปนการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ขั้นประเมินผล (C)
เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร ขั้นปรับปรุง (A) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ใหมีความสมบูรณ กลุมตัวอยาง คือนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง จํานวน 27 คน ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอชุด
กิจกรรม วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัก เรีย นมีค วามพึ ง พอใจต อ การเรีย นรูโ ดยใช ชุดกิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่อ ง แรงและการเคลื่ อนที่ อยู ใ นระดับ มาก
( x = 4.33, S.D. = 0.71)
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ วิทยาศาสตร
Abstract
The research aimed to study the learning achievement in science by learning activities sets
in the title of force and movement for seventh grade students between before and after learning
and to study students' satisfaction. The learning activities sets consisted of 4 steps include of Plan (P)
is preparing activities. Do (D) is learning by using learning activities series. Check (C) is the Assessment
of learning achievement and satisfaction on science subjects. Action (A) brings the results to evaluate
improve the learning activities series to be complete. The samples consisted of 27 students of
seventh grade students studying during the first semester in the academic year 2017 of Wangchao
Wittayakom School. The instruments used to collect data were 1) the learning activity set for
seventh grade students 2) the science achievement test 3) The students' satisfaction of the learning
activity set. The data were analyzed by the statistical percentage, means, standard deviation, t-test
dependent.

979
The results found that the achievement of the student after studying using the learning
activity sets are statistically higher than the achievement before studying the learning activity sets
with show high level of students satisfaction ( x = 4.33, S.D. = 0.71) with the learning activities set in
the title of force and movement.
Keywords: Learning Activity Set/ Learning Achievement/ Science
ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 24 ไดกําหนดใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่
จะตองดําเนินการตามแนวทาง 6 ประการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา (5) สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเทศตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดยยึดหลักในการจัดใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข ในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นการใชชุดกิจกรรมเปนวิธีหนึ่งในพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการคิดเปนสื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีการจัดการ
เรียนรูไวอยางเปนระบบมีขอชวนคิดและคาถามทายกิจกรรมใหนักเรียนฝกคิดแลวตอบเปนการชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองเรียนรูอยางอิสระเราความสนใจไมกอใหเกิดความเบื่อหนายสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาในทุกๆดาน (เนื้อทอง นายี, 2544) ผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทักษะการจัดการความรูทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการนําเสนอความรูทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีทักษะการนําเสนอความรูท างวิทยาศาสตรไมตํ่ากวาระดับดี (ระดับ 3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 (เบญจวรรณ ใจหาญ, 2550) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (รุงนภา เบญมาตย, 2551 และวิไลรัตน กลิ่นจันทร, 2551) และงานวิจัย
ของ อารีย ทวีลาภ (2546) ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร งานวิจัยและพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร และศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยกิจกรรมหลากหลายตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลการวิจัยและพัฒนาสรุปไดวา ได
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนวิทยาศาสตรชื่อยอรูปแบบ พสว. (Scientific Competency Development
Model : SCD Model) ที่มีคาระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตรมีคาความเห็นระดับมากที่สุด ผล
การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายของกลุม
ทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 พบวาชุดที่1 และชุดที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่6 ชุดที่7 ชุดที่8 ชุดที่9 ชุดที่10 ชุดที่11 ชุดที่13 ชุดที่14 และชุดที่

980
15 ผลการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายมีคาดัชนีมาตรฐาน (ขนาดอิทธิพล หรือ Effect size) ของคะแนน
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตรที่บงชี้ถึงการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมนี้มีประสิทธิผลตอ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4- 6) ชวงชั้นที่3 (ม.1- 3) และชวงชั้นที่ 4
(ม.4- 6) (สมจิต สวธนไพบูลย, 2546)
จากปญหาที่กลาวมาผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะพัฒนาและแกไขปญหาการเรียนการสอน โดยการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูการคนควาดวยตนเองเกิดการพัฒนาความรูและสรางองคความรู
ไดดวยตนเองสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตอไปรวมไปถึงนักเรียนไดเกิดความความภาคภูมิใจ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูด วยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สมมุติฐานการวิจัย
นั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551 ใน 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรง
และผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ตัวแปรตามไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 27 คน
เครื่องมือวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มี 4 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 ความเรงและผลของแรงลัพธ
กิจกรรมที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
กิจกรรมที่ 3 แรงพยุง
กิจกรรมที่ 4 แรงเสียดทาน
แตละกิจกรรมดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการ ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5E และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2544 สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร (ว 21102) ทําการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู แลว
ใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง ความถูกตอง
และความเหมาะสมแลวทําการปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เปน
ลักษณะแบบวัดที่มีความหลากหลาย ไดแก แบบจับคู แบบตัวเลือก แบบเติมคํา และแบบเขียนขอความ จํานวน 30 ขอ
แลวใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับ
เนื้อหา สาระการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.67 - 0.87
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 - 0.62 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.85
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ดําเนินการดังนี้ ศึกษาเอกสาร
ตํารา และงานวิจัย ที่เ กี่ย วข องกับ หลั กการสร างแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ใหผู เชี่ ยวชาญจํา นวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอง ความถูกตอง และความเหมาะสม แลวทําการปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรูต ามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.85
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นวางแผน (P) ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในแตละสาระการเรียนรู โดยในแตละกิจกรรมเนน
การเสริมสรางความความรูและความคิดวิเคราะหที่ถูกตองเกี่ยวกับการความหมายของเนื้อหาแรงและการเคลื่อนที่
2. เตรียมอุปกรณ ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามชุด
กิจกรรม
3. ประสานไปยังผูบริหารและครูภายในโรงเรียนเพื่อทดลองใชชุดกิจกรรมในการเรียน การสอน โดยกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นดําเนินงาน (D)
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ใน 3 สาระการ
เรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน
จํานวน 4 ครั้ง ตามกิจกรรมที่ 1- กิจกรรมที่ 4 โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก
2. กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนโดยการทํากิจกรรม สันทนาการ เพื่อใหนักเรียน
เกิดความผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
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โดยทําการแบงเปนกลุมยอยๆ เพื่อใหมีการแขงขัน แลวทําการสรุปความรูที่ไดรวมกัน ซึ่งในแตละกลุมจะทําการคละเพศ
และความสามารถ
ขั้นประเมินผล (C)
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ในสาระการเรียนรู ความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน
2. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่
3. ผูวิจัยและคณะประชุมรวมกันหลังจากการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดที่ควรปรับปรุงแกไข
ขั้นปรับปรุง (A)
นําผลการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดที่ควรปรับปรุงแกไข จากการประชุมของผูวิจัยและคณะ และผลการ
ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและผลความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใช
ชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ นําไปปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ปรับปรุง
กิจกรรม เพื่อการชุดการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไปใหเกิดผลสัมฤทธิ์มาก
สูงขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่ อนที่ สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 ระหวา งกอ นเรียนและหลั งเรียนโดยใช การทดสอบคา ที (t-test
Dependent) โดยกําหนดนัยสําคัญ .05
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความพึงพอใจที่มตี อการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
การจั ด การเรี ยนการสอนโดยใช ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
p
กลุมตัวอยาง
n
S.D.
t
x
0.00
สอบกอนเรียน
30
10.57
2.46
9.32*
สอบหลังเรียน
30
18.67
2.80
* p< .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเ รือ่ ง แรง
และการเคลื่อนที่ หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
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คาเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 18.67, S.D. = 2.80 มีคะแนนสูงกวากอนเรียนมีคา เฉลีย่ เทากับ 10.57, S.D. = 2.46 และ
คา t มีคาเทากับ 9.32
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 86.51 มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
มีความนาสนใจ ( x = 4.67) นักเรียนไดคนพบคําตอบดวยตัวเอง ( x = 4.53) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเสมอ ( x = 4.50) นักเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้นและชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ( x = 4.47) ครูเปนที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน การแบงเนื้อหาในชุด
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดและนักเรียนไดสรุปและ
อภิปรายผลการทดลองดวยตนเอง ( x = 4.43) นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีบรรยากาศการเรียนที่ นาเรียนและครู
เปดโอกาสใหนักเรียนสืบคนขอมูลดวยตนเอง ( x = 4.40) กิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่สนุกและไดทดลอง
สิ่งใหมๆ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรชวยใหเปนผูมีทักษะกระบวนการและวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันมาก ( x = 4.33) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ( x = 4.30) ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนให
นักเรียนคิดอยูเสมอ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชพัฒนาตนเองไดและครูเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผู
วิเคราะห และสรุปบทเรียนดวยตนเอง ( x = 4.27) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง โดยครู
คอยดูแลอยูขางๆ ( x = 4.24) นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ( x = 4.23) วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและครูมีการสอน
ที่หลากหลายวิธี ( x = 4.17) วิชาวิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีเหตุผลและวิชาวิทยาศาสตรมีกิจกรรม
การทดลองที่ทาทายความสามารถ ( x =4.13) และนักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ( x = 4.07)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการศึกษา
คนควาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอ นเรีย น อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจ กรรมที่ ผูวิจัย พัฒนาขึ้ นไดผา นการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในสวนของเนื้อหา การใชภาษา สถานการณและกิจกรรม ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติที่จัดไวในชุดกิจกรรม
มีการเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด การสืบคนขอมูลดวยตนเอง จนมีความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรุงนภา เบญมาตย (2551) และวิไลรัตน กลิ่นจันทร (2551) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เสาวภา สมวิวัฒนกุล (2541) ยัง
ศึกษาพบว า หลังจากนักเรียนใชชุดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นนอกจากนี้การใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนมีความชัดเจนเขาใจได
ตรงกันจนประสบความสําเร็จตามความสามารถของตนเองและบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูซึ่งตรงกับแนวคิดของ
สมบูรณ ชิตพงศและคนอื่นๆ (2540) ซึ่งกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถทางสมองดานการคิด
(Thinking) ที่แสดงออกเปน 6 พฤติกรรมไดแกความรูความจําความเขาใจการนําไปใชการวิเคราะหและการสังเคราะห
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ บัวรา (2540: 102) พบวา หลังจากนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น
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2. ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูเ รื่อง แรงและการเคลือ่ นที่
จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอที่ 2 เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมหลากหลายมีสื่อการเรียนการสอนที่เราความสนใจใช
ตัวเองและบุคคลอื่นเปนสื่อกิจกรรมการทดลองเปนเรื่องใกลตัวที่ควรรูและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหนักเรียนอยากจะทําการทดสอบและทดลองตามกิจกรรมที่จัดนักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน
เปนอย างดีและมีความรูสึก ที่ดีตอ การเรี ยนวิทยาศาสตรดังคํ ากลา วของสถาบันส งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2546) ที่วาเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตรซึ่งเปนผลจากการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมที่หลากหลายความรูสึกดังกลาวไดแกความพอใจความศรัทธาและซาบซึ้งเห็นคุณคาและ
ประโยชนตระหนักในคุณและโทษความตั้งใจเรียนและเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรการเลือกใชวิธีทางวิทยาศาสตร
ในการคิดและปฏิบัติการใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพโดยใครครวญไตรตรองถึงผลดีและผลเสียสงผลให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกาว แสงออน (2546) ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียนตอ
ชุดกิจกรรมผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงและงานวิจัยของจินตนา รุกขชาติ (2546) ที่ศึกษาเจต
คติของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนอยูในระดับสูงนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เรื่องรางกายมนุษยไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนเปน
กิจกรรมกลุมเพื่อชวยกันหาคําตอบและแกปญหาอยางมีหลักการทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมเปนรายบุคคลนักเรียนจึง
ไมเกิดความเบื่อหนายและมีความสุขขณะเรียนขณะเดียวกันก็เห็นประโยชนของการเรียนรูเพื่อนําไปใชปฏิบัติตนและ
แนะนําผูอื่นไดอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมีคส (Meeks, 1972) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุดกิจกรรม
กับแบบธรรมดาผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของผูเรียนในกลุมทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีตอ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากกอนทดลอง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 กอนนําชุดชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ไปใชในการเรียนการสอนครูผูสอน
ควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนและทดลองทํากิจกรรมของชุดกิจกรรมทุกหนวยกอนทุกครั้ง เพื่อทําความเขาใจและ
เตรียมความพรอมทั้งดานกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจกรรม
1.2 ผูสอนควรแนะนําและกระตุนใหนักเรียนนําหลักการที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมไปศึกษา
คนควาทดลองเพิ่มเติมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
1.3 ผูสอนสามารถนํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดโดยปรับใหเหมาะสมกับระดับชวงชั้นของ
ผูเรียนและสภาพของสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในสาระการเรียนรู เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในระดับชวงชั้น
อื่นๆ โดยปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหมีค วามยากง ายและเหมาะสมกับ ชวงชั้ นของนักเรียนหรือพั ฒนาชุดกิจ กรรม
วิทยาศาสตรในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอื่นๆในขั้นบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในขั้นสูงขึ้นไป
เอกสารอางอิง
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การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE)
CHANGING MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS’ CONCEPTION Of WEATHER
THE PREDICT – OBSERVE – EXPLAIN (POE)
1

2

3
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นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทวั่ ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
2
อาจารยสาขาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
3
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE) กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจั ย
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลมฟาอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการพยากรณ- สังเกต อธิบาย (POE) จํานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ เปนแบบปรนัย 4
ตัวเลือก มีการใหเหตุผลประกอบ จํานวน 20 ขอ 3)แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและสถิติ
อยางงาย
ผลการวิจัย พบวา ในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 1 เรื่องการเกิดเมฆ ฝน กอนเรียนไมมีนักเรียนที่มีมโนมติที่
ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิด เปนรอยละ 81.25 แผนการจัดการเรียนรู ที่ 2 เรื่องพายุฟาคะนอง
พบวา กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 3.13 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ
68.75 แผนการจัดการเรียนรู ที่ 3 เรื่องพายุหมุนเขตรอน พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนที่มีมโนมติที่ถูกตองแตหลังเรียน
นักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 71.88 แผนการจัดการเรียนรู ที่ 4 เรื่องลมมรสุม พบวากอนเรียนนักเรียนมี
มโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 9.38 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 62.50 แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 5 เรื่องการพยากรณอากาศ พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนที่มีมโนมติที่ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตอง
คิดเปนรอยละ 84.38 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กอนเรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติตั้งแตระดับความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
(PU+PS+AC+NU) แตหลังเรียนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
(PU+PS+AC+NU) ไปสูความเขาใจที่ถูกตอง (CU) มากขึ้น ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรจากทุกระดับไปที่ความเขาใจที่ถูกตอง (CU)
คําสําคัญ : การเปลีย่ นแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูร ูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย
(POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ
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นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
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3
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Abstract
The purpose of the present research was to study Grade 7 students’ science conceptual
understanding and change after being taught the subject of “The Weather” using the PredictObserve-Explain (POE) Teaching Method. The target group consisted of 32 grade-7 students in
purposive sampling. The study followed the One-Group Pretest-Posttest Design procedures and
research tools comprised of 2 types, i.e. 1) experimental tool consisting of 5 lesson plans on the
subject of “The Weather ” using the Predict-Observe-Explain (POE) Teaching Method and took 7
teaching periods to complete 2) a 20-item, 4-choice type of test on the students’ scientific concept
of “The Weather ” A blank space was provided at the end, and 3) semi-structured interview and
collected data were analyzed by means of using percentage, arithmetic mean and standard
deviation. of each question for the students to explain their reasons
The result of the study of conceptual change in each student’s understands of WEATHER
before- and after-learning through the Predict-Observe-Explain (POE) approach in five main concepts
found that the concept of The concepts of Rain cloud before that most of the students have
alternative of the concept of the Rain cloud after learning the number of students with complete
understanding (CU) for the concept was 81.25 percent. The concepts of Thunderstorm before
learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept 3.13 percent
after learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept was 68.75
percent. the concept of The concepts of Tropical cyclone before that most of the students have
alternative of the concept of the Tropical cyclone after learning the number of students with
complete understanding (CU) for the concept was 71.88 percent. The concepts of monsoon
before learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept 9.38
percent after learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept
was 62.50 percent. the concept of the weather forecast before that most of the students have
alternative of the concept of the weather forecast after learning the number of students with
complete understanding (CU) for the concept was 84.38 percent. Showed that the number of
students with complete understanding (CU) of the scientific concept has increased, and the number
of students with while the number of students who still showed alternative conception
(PU+PS+AC+NU) decreased.
Keywords: Change of scientific conception / Teaching method the Predict-Observe-Explain (POE)
the WEATHER
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ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมปจจุบันทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทําใหวิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับคนทุกคน ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหบุคคลไดมีการพัฒนาทักษะการคิด และการแกปญหาอยางเปนระบบ
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรค
ขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทาํ
กิจกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนจะไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มีการวางแผนและลงมือ ปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่หลากหลาย ซึ่งจะนําไปสูองคความรู แนวคิดทางวิทยาศาสตร(สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) ซึ่งจะตองเขาใจในหลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน ลักษณะขอบเขตและขอจํากัดของ
วิทยาศาสตรนั้น จะตองเนนการสอนใหนักเรียนเกิดมโนมติในการเรียนรูมโนมติจะชวยพัฒนานักเรียนใหเกิดความรอบรู
เกี่ยวกับกฎเกณฑและเนื้อหา วิชาตางๆได (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540)
แตการเรียนการสอนในปจจุบันผูเรียนไมเกิดการเรียนรูจึงไมสามารถสรางองคความรูดวยตนเองและมีมโนมติที่
ไมตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูสอนตองคํานึงถึงความรูเดิมของนักเรียนเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูใหม
นักเรียนจะตองนําเอามโนมติที่มีอยูจากความรูเดิมมาสัมพันธกับมโนมติใหมหรือที่เรียน จึงจะสามารถเรียนรูอยางมี
ความหมายได แตถานักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงมโนมติที่มีอยูแลวกับมโนมติใหม จะทําใหเรียนรูแบบทองจํา (rote
learning) (Ausubel, Novak, Hanesian, 1978 อางถึงใน พนิตานันท วิเศษแกว, 2553 :7) ซึ่งการเรียนรูเปนการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติ เปนการสรางและยอมรับความคิดใหมๆหรือเปนการจัดโครงสรางของความคิดที่มีอยูแลวใหม
(วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540) ซึ่งถามโนมติที่มีอยูของผูเรียนเปนสิ่งที่ถูกตอง ทั้งความรูเดิมและความรูใหมสามารถ
เชื่อมโยงกันไดอยางดี จะกอใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มโนมติทางวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ
บทเรียนและความรูในระดับสูงชัดเจนดีขึ้น (ภพ เลาหไพบูลย, 2542)
การสรางมโนมติใหมโดยการใหนักเรียนมีการเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเดิมไดนั้นสอดคลองกับ
รูปแบบสอนแบบ พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เปนรูปแบบการสอนที่เนนใหนักเรียนได ทํานายสิ่งที่ยังไมได
เกิดขึ้นดวยการใชมโนมติเดิมมาอธิบาย ซึ่งอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตรก็ได นักเรียนจะได
พิสูจนสิ่งที่ทํานายไวดวยการทดลอง การสํารวจ การศึกษาคนควาดวยวิธีการตางๆดวยตนเอง แลวนักเรียนจะไดรูวาคํา
ทํานายนั้น สอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตรหรือไม นักเรียนจะไดปรับมโนมติที่คลาดเคลื่อนใหเปนมโนมติทาง
วิทยาศาสตร และใชเหตุมาอธิบายความเขาใจที่คลาดเคลื่อนนั้นและถาคําทํานายสอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตร
นักเรียนจะยิ่งเพิ่มพูนความรูและความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการพยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE) จะ
สงเสริมใหไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับมโนมติทางวิทยาศาสตร เปนขั้นตอนการนําเสนอสถานการณและ
ใหนักเรียนทํานายวาจะเกิดอะไรขึ้น ถามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนักเรียนทํานายก็ใหนักเรียนสังเกตสถานการณ
ดังกลาว จากนั้นก็ใหนักเรียนบอกสิ่งที่สังเกตไดและอธิบายถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ไดทํานายไวกับผลจากการ
สังเกต ซึ่งรูปแบบสอนแบบ POE ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนของการพยากรณ คือ จะเปนการทํานายวา
ผลที่จะเกิดจากการทดลอง กิจกรรมและสถานการณที่กําหนดใหจะเปนอยางไรบาง โดยที่นักเรียนจะตองใหเหตุผล
เกี่ยวกับการทํานายของนักเรียนประกอบดวย 2) ขั้นตอนของการสังเกตเปนขั้นตอนที่นักเรียนตองลงมือทดลอง พิสูจน
สังเกต หาคําตอบเกี่ยวกับการทดลอง กิจกรรมและสถานการณปญหา 3) ขั้นตอนของการอธิบายเปนขั้นตอนที่นักเรียน
จะเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางสิ่งที่ทํานายและผลจากการหาคําตอบเกี่ยวกับการทดลอง กิจกรรมและสถานการณปญ
 หา
ซึ่งนักเรียนจะตองอธิบายใหไดวาถาคําตอบที่ไดจากการทําการทดลอง กิจกรรมหรือสถานการณปญหา ไมเปนไปตามที่
ทํานายผลไวในขั้นแรกเพราะอะไร และในกรณีที่ไมสามารถหาคําตอบไดดวยตนเองนักเรียนจะตองรวมมือกับเพื่อนใน
การหาคําตอบเดิม White & Gunstone (1992)
จากที่มาและความสําคัญ พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นควร มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน จะทําใหผูเรียน

990
สรางองคความรู เกิดการเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงมโนมติเดิมและมโนมติใหมใหตรงตามมโนมติทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยนี้ขึ้น โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ลมฟาอากาศ เพื่อเปนแนวทางการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้นและนําไปสู
กระบวนการการจัดการเรียนรูที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบการ
สอน PREDICT- OBSERVE -EXPLAIN (POE) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ตําบลแคมป
สน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 3 หอง จํานวน 96 คน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนรวม 32 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุม
อยางเจาะจง(Purposive Sampling) โดยการเลือก 1 หองเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย(POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
3. เนื้อหา ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
3.1 การเกิดเมฆ ฝน
3.2 พายุฟาคะนอง
3.3 พายุหมุนเขตรอน
3.4 มรสุม
3.5 การพยากรณอากาศ
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
สอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง แผนจัดการเรียนรู 5 แผน
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน
พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)

การเปลีย่ นแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร
เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ กอนและ
หลังเรียน โดยใชวิธีสอนแบบ พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เปนการศึกษาแบบกลุมเดียววัดผลสองครั้ง (OneGroup Pretest Posttest Design)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่
เรียนวิชาวิทยาศาสตร 3 หอง จํานวน 94 คน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1
หองเรียน มีนักเรียนรวม 32 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางเจาะจง(Purposive Sampling) โดยการเลือก 1 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เรื่อง ลม
ฟาอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมีทั้งหมดจํานวน 5 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งหมด 7
ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวั ดมโนมติ ทางวิท ยาศาสตร เรื่ อง ลมฟา อากาศ ที่ส ร างขึ้น เพื่ อวั ดการเปลี่ ยนแปลงมโนมติท าง
วิทยาศาสตรของนักเรียนเรื่องลมฟาอากาศ ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน เปนชุดเดียวกันครอบคลุมเนื้อหา 5 เรื่อง ซึ่งเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกและมีการใหเหตุผลประกอบ จํานวน 25 ขอ จะทดสอบใชแบบวัดกับกลุมที่ไมใชตัวอยางโดย
นํามาวิเคราะหขอสอบโดยการหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งจะคัดเลือกขอสอบใหได 20 ขอและหาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับจากนั้นนําแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งจะมีตัวอยางขอสอบดังนี้
มโนมติที่ 1 การเกิดเมฆ ฝน
3. ขอใดแสดงปริมาณน้ําฝนไดถูกตอง
ก. มวลของน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ข. ปริมาตรของน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นโลกตอหนึ่งหนวยตารางเมตร
ค. สวนสูงของน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นโลกตอหนึ่งหนวยตารางเมตร
ง. ความลึกของน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นโลกในหนวยมิลลิเมตร หรือเซนติเมตร
ตอบ ขอ……………เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………
4. ปริมาณน้ําฝนที่ตก ตามประกาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหมายถึงอะไร
ก. ระยะเวลาทีฝ่ นตกในวันนั้น
ข. ระดับน้ําฝนทั้งหมดในวันนั้น
ค. น้ําฝนที่ตกมากทีส่ ุดในแตละครัง้
ง. ความสูงของระดับน้ําฝนทีต่ กสูงสุด
ตอบ ขอ……………เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………
2.2 แบบสัม ภาษณกึ่งโครงสราง พรอมทั้งมีการบันทึกเสียงในขณะที่ทําการสัมภาษณ โดยผูวิจัยได
ดําเนินการขออนุญาตในการเก็บขอมูลจากนักเรียน ซึ่งเปนคําถามที่ตองการทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรู พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชคําถาม
ในการสัมภาษณในประเด็นตางๆ ดังนี้ 1. นักเรียนคิดวาการเกิดเมฆและฝน เกิดขึ้นไดอยางไร 2. นักเรียนคิดวาการเกิด
ลมมรสุม พายุฟาคะนอง และพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นไดอยางไร 3. นักเรียนคิดวาการพยากรณอากาศมีประโยชนตอ
นักเรียนอยางไร 4. สาเหตุที่ทําใหการพยากรณอากาศคลาดเคลื่อนมีอะไรบาง เปนตน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนโดยใหนักเรียนทดสอบแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง
ลมฟาอากาศ จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหและจัดกลุมตามลักษณะของคําตอบตามเกณฑ เพื่อจําแนกระดับ
ความเขาใจมโนมติของนักเรียน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องลมฟาอากาศ โดยใชวิธีการสอนแบบ Predict-ObserveExplain (POE) ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจนครบทุกแผน
3. ทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศหลังเรียน นําผล
การทดสอบมาวิเคราะหและจัดกลุมตามลักษณะของคําตอบตามเกณฑ เพื่อจําแนกระดับความเขาใจมโนมติของนักเรียน
รวมถึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรตามเกณฑ
4. ครูทําการสัมภาษณเกี่ยวกับมโนมติทางวิทยาศาสตร เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ครูทําการ
สัมภาษณหลังเลิกเรียน โดยจะเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคลโดยการสุม กลุม ตัวอยางอยางงาย จํานวนนักเรียน 10 คน
ใชเวลาในการสั มภาษณคนละประมาณ 10 นาที แล วทําการบั นทึกเทปขณะการสัมภาษณเกี่ ยวกับ มโนมติทาง
วิทยาศาสตรและนําไปวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคําตอบของนักเรียนเปนรายขอ จากแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร โดยตรวจคําตอบของ
นักเรียน แลวจัดแบงคําตอบเปนกลุมๆ ตามลักษณะของคําตอบ ใหคะแนนคําตอบโดยใชเกณฑการใหคะแนนของ
Westbrook and Marek (1991, 1992 cited in Wancharee Mungsing, 1993) จากนั้นนับความถี่ และหาคารอยละ
ของจํานวนนักเรียนในแตละระดับคะแนน กอนเรียนและหลังเรียน
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยทําการจัดกลุม มโนมติทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดจากแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร หลังเรียนนับความถี่และหาคารอยละของจํานวน
นักเรียนในแตละระดับคะแนน
3. แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทําการบันทึกเทป
ขณะการสัมภาษณเกี่ยวกับมโนมติทางวิทยาศาสตรและนําไปวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สามารถ
ตรวจสอบได จากคําตอบของนักเรียนจะมีเกณฑอยู 5 ระดับ ดังนี้
1. ความเขาใจที่ถูกตอง (Complete understanding: CU) หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกและให
เหตุผลถูกตองสมบูรณ ครบองคประกอบที่สําคัญของแตละแนวคิด
2. ความเขาใจที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (Partial understanding: PU) หมายถึง คําตอบของนักเรียน
ถูกตองและใหเหตุผลถูกแตขาดองคประกอบที่สําคัญบางสวน
3. ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนบางสวน (Partial understanding with specific alternative
conception: PS) หมายถึง นักเรียนเลือกคําตอบถูกแตใหเหตุหรือเลือกคําตอบไมถูกแตใหเหตุผลถูกตองบางสวน
4. ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน (Alternative conception: AC) หมายถึง คําตอบของนักเรียนแสดงความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด
5. ไมเขาใจ (No understanding: NU) หมายถึง คําตอบของนักเรียนกับคําถามหรือนักเรียนไมตอบ
คําถาม
ซึ่งจากคําตอบของนักเรียนจะเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน ทั้ง 5 เรื่อง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟา
อากาศ กิจกรรมการเรียนการสอนใชรูปแบบการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)
รอยละการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
เรื่อง

การเกิดเมฆ ฝน
พายุฟาคะนอง
พายุหมุนเขตรอน
ลมมรสุม
การพยากรณ
อากาศ

NU

AC

PS

PU

CU

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

34.38
50
50
43.75

0
9.38
6.25
9.38

18.75 6.25
18.75 9.38
12.50 9.38
18.75 15.63

31.25
21.88
31.25
25.00

3.13
6.25
3.13
3.13

15.63
6.25
6.25
3.13

9.38 0
3.13 3.13
9.38 0
9.38 9.38

81.25
71.88
71.88
62.50

53.13

6.25

18.75

21.88

3.13

6.25

6.25

0

0

84.38

จากตารางพบวา การเกิดเมฆ ฝน กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ
34.38
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75 นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ31.25 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไม
สมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 15.63 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน
การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) คิดเปนรอยละ 81.25 มี
นักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (PS+AC) คิดเปนรอยละ 9.38 พายุฟาคะนองกอนเรียน นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
ที่ไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ 50 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (AU) คิดเปนรอยละ 18.75
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ 21.88 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
ที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 6.25 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง คิดเปนรอยละ
3.13 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย
(POE) นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 68.75 มีนักเรียนที่มีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 3.13 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน
(PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 25.01 พายุหมุนเขตรอน กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ไมเขาใจ (NU) คิด
เปนรอยละ 50 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 12.50 นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ 31.25 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไม
สมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 6.25 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การ
พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) คิดเปนรอยละ 71.88 มีนักเรียน
ที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 18.76 ลมมรสุม กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ไมเขาใจ
(NU) คิดเปนรอยละ 43.75 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75 นักเรียนมีมโน
มติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ 25.00 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแต
ไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 3.13 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) คิดเปนรอยละ 9.38
หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)
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นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) คิดเปนรอยละ 62.50 มีนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
แตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปน
รอยละ 28.14 การพยากรณอากาศกอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ 53.13
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
คลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ 21.88 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (PU)
คิดเปนรอยละ 6.25 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการการพยากรณ- สังเกต –
อธิบาย (POE) นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU) เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 84.38 นักเรียนที่มีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 15.63
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุที่นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอ แตเพื่อเปนการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูมโนมติทางวิทยาศาสตรและนํามโนมติทางวิทยาศาสตรที่เกิดจากการเรียนรูน ั้นมาอธิบายใหเหตุผลในการตอบ
แบบวัดมโนมติจนไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย
(POE) ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU)เพิ่มขึ้นทุกมโนมติ ไดแก การเกิดเมฆ ฝน
พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุม และการพยากรณอากาศ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน
การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU)มากที่สุด คือ การพยากรณ
อากาศ (รอยละ 84.38) และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง (CU)นอยสุด คือ ลมมรสุม (รอยละ 62.50)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบการการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) พบวาผลการศึกษามโนมติการเกิดเมฆ ฝน
พบวากอนเรียนไมมีนักเรียนทีม่ ีมโนมติที่ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิด เปนรอยละ 81.25 นักเรียนมี
มโนมติที่ถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนคิดเปนรอย
ละ 9.38 ผลการศึกษามโนมติพายุฟาคะนอง พบวา กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 3.13 และ
นักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 96.88 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปน
รอยละ 68.75 นักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอยละ 3.13 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 25.01 ผลการศึกษามโนมติพายุหมุนเขตรอน พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนที่มีมโนมติที่
ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 71.88 นักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอย
ละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 18.76 ผลการศึกษามโนมติลมมรสุม
พบวากอนเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน
คิดเปนรอยละ 90.63 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิดเปนรอยละ 62.50 นักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองแตไม
สมบูรณคิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 28.14 ผลการศึกษา
มโนมติการพยากรณอากาศ พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนทีม่ ีมโนมติที่ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองคิด
เปนรอยละ 84.38 และนักเรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 15.63 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กอน
เรี ย นนั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจมโนมติ ตั้ ง แต ร ะดั บ ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นตั้ ง แต ร ะดั บ ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น
(PU+PS+AC+NU) แตหลังเรียนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
(PU+PS+AC+NU) ไปสูความเขาใจที่ถูกตอง (CU) มากขึ้น ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรจากทุกระดับไปที่ความเขาใจที่ถูกตอง (CU) จนไดคะแนนเฉลี่ยสูง
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เพิ่มขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติมณี บํารุงไร (2553) ไดศึกษาการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)
พบวา หลังเรียน นักเรียนไดพัฒนามโมติทางเลือกไปสูมโนมติวิทยาศาสตร มากกวารอยละ 70 ศรีลักษณ ปุณประเสริฐ
(2554) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธี
สอนแบบ การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) พบวา นักเรียนรอยละ 70 มีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
สูงขึ้นเมื่อไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ POE และมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ (CU+PU) สูงขึ้นและมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU)
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุที่นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติที่เพียงพอ แตเพื่อเปนการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองดวยการจัดการเรียนรูโดย
การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมโนมติทาง
วิทยาศาสตรและนํามโนมติทางวิทยาศาสตรที่เกิดจากการเรียนรูนั้นมาอธิบายใหเหตุผลในการตอบแบบวัดมโนมติจนได
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของกลุมเปาหมาย คํานึงถึงเพศ
และวุฒิภาวะ ความพรอม เพื่อจะไดจัดกิจกรรมหรือสถานการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเอื้อตอ
ผูเรียนที่มีพื้นฐานทางความรูนอยไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ
2. ขอเสนอแนะในทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํามโนมติที่นักเรียนไมผานเกณฑการพัฒนาไปศึกษาวิจัยตอไปเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาให
ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ลมมรสุม พายุฟาคะนอง
2. ควรสํารวจมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ การการพยากรณสังเกต –อธิบาย (POE) เพื่อพัฒนามโนมติที่คลาดเคลื่อนใหกับนักเรียนจะชวยใหนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
ถูกตอง
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชน
วัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
Learning achievement about the science learning achievement of grade 5 students of
Thammajak Municipal School, Phitsanulok that have been managed by the CIPPA model
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สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชุมวัดธรรมจักร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 หองเรียนจํานวนนักเรียน 25 คน
ดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิตแิ บบ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยปรากฏผลไดดังนี้
นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนโดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบโมเดลซิ ป ปา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purpose of this research was to find out the science learning achievement of grade 5
students of Thammajak Municipal School, Phitsanulok based on the CIPPA model. The sample group
was 25, grade 5 students in the second semester, academic year 2017, Thammajak Municipal School,
Phitsanulok. The research was conducted by using the pattern about One Group Pretest-Posttest
Design. The equipments of this research were the 5E-Inquiry Instruction with the Questioning
Technique and the science learning achievement test of choice 4 options. The data was analyzed
using the T-test Dependent Sample.
The result of the study was the student that have been managed by the CIPPA model have
the science learning achievement better than before using this technique. It was statistically
significant at 0.05 level.
Keywords: CIPPA model Education/ Achievement
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและในการการทํางาน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานเขากับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อยางมาก ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญใน
การคนหาความรูความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2546 : 1) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) ทุก
คนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพื่อที่จะใหมีความรูความเขาใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2541 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในมาตรา 23 เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญของการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษาในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรนั้นตองเกิดทั้งความรู ทักษะและเจตคติดานวิทยาศาสตรรวมทั้งความรู
ความเข า ใจและประสบการณ เ รื่ องการจั ด การ การบํ า รุง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541 : 9) การจัดการศึกษา
วิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสราง
องคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและเปน
รายบุคคล โดยอาศัยแหลงเรียนรูที่เปนสากลและทองถิ่น โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา
ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงความรูความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรนําไปใชในการดํารงชีวิต
และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม (กรมวิชาการ. 2544 : 3-5, 37)
ทุกหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย วารี ถิระจิตร (อางถึงใน สุรีรัตน เนียมสลุต. 2541 : 43) กลาวถึงวิธีสอนโดยยึดนักเรียน
เปนศูนยกลางวา เปนวิธีการที่ครูมีบทบาทนอยลงแตจะเพิ่มบทบาทใหนักเรียนมากขึ้น ครูจะเปนผูคอยยอมรับการ
แสดงออกของนักเรียน นักเรียนจะเกิดประสบการณดานตางๆ จากทํางานรวมกัน ไดมีโอกาสอภิปรายและขณะเดียวกัน
ไดมีโอกาสอภิปรายและขณะเดียวกันไดมีโอกาสประเมินผลความกาวหนาของตนเอง สําหรับการสอนโดยใหนักเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนนี้จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา นอกเหนือจากการไดรับแตเนื้อหาเพียงอยางเดียว
แต เ นื่ องจากความเป น จริง ในขอ นี้ ว า ไม มี รูป แบบการสอนใดดีที่ สุ ด แต เ พี ย งอย า งเดี ย วที่ ค รู นํ ามาสอนให บรรลุ ทุ ก
จุดประสงค
จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดย สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในหนวยการเรียนรูที่ผานมา เรื่อง
สมบั ติ ข องวั ส ดุ กั บการนํ า ไปใช พบว า นั ก เรี ย นยั งไม ส ามารถสรุ ปประเด็ น สํ า คั ญ จากการเรี ย น ทั้ง ภาคความรู แ ละ
ภาคปฏิบัติจึงมักเกิดปญหาที่วา จะสังเกตอะไร ปฏิบัติอะไร แกปญหาอยางไร บันทึกอยางไร ไดอะไรจากการปฏิบัติ และ
ควรไดรับการพัฒนาดานการคิดเปน ทําเปน จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูยังเปนปญหาสําหรับครู
ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง
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โดยการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม นอกจากนั้นชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ
จํานวนมากอาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและกระบวนการแสวงหาความรู
ซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา แขมมณี. 2554 : 87) ซิปปา (CIPPA) เปนหลักการหรือแนวคิดซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” นี้สามารถใชวิธีการ
และกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไวและไดมีการ
นําไปทดลองใชแลวไดผลดี ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม ขั้นที่ 2
ขั้นการแสวงหาความรู ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้น
ที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นที่ 6 ขั้นแสดงผลงาน ขั้นที่
7 ขั้นการประยุกตใชความรู
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป
ปา ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัด
ธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเทศบาล 4 ชุมชนวัด
ธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ผูวิจัยไดใชสําหรับการพัฒนานักเรียนกลุมนี้ ไดแก เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตั ว แปรต น ได แ ก การจั ด การเรี ย นรู แ บบโมเดลซิ ป ปา เรื่ อ ง แรงและความดั น กลุ ม สาระวิ ช า
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง แรง
และความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
4. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดการเรียนรู
จํานวน 4 สัปดาห รวมระยะเวลา 10 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

รูปแบบการสอนโดยโมเดลซิปปา เรื่อง
แรงและความดัน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดความรู
ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบสามารถสรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ (ทิศนา
แขมมณี. 2542 : 7)
1. ขั้นการทบทวนความรูเดิม
ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของตนซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตางๆไดอยางหลากหลาย
2. ขั้นการแสวงหาความรูใหม
ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาใหผูเรียน
หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงตางๆเพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
3. ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของ
ขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการ
อภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคามรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจ
ของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผุอื่นและไดรับประโยชนจากความรู ความ
เขาใจของผูอื่นไปพรอมๆกัน
5. ขั้นการสรุปจัดระเบียนความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรู
ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบระเบียบเพื่อ
ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย รวมทั้งวิเคราะหกระบวนการเรียนรูทั้งหลายที่เกิดขึ้น
6. ขั้นการปฏิบัติ และ/หรือ การแสดงผลงาน
หากขอความรูที่ไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ขั้นนี้จะเปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตน
ใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิด
สรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย
7. ขั้นการประยุกตใชความรู
ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องนั้นๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรม การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชน
วัดธรรมจักร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน คน โรงเรียนเทศบาล 4
ชุ ม ชนวั ด ธรรมจั ก ร ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง ได ม าจากการสุ ม ตั ว อย า งอย า งง า ย (Simple
Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากทั้งหมด 2 หองเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบคือ เครื่องมือที่ใชในการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 เครื่องมือที่ใชในการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 5 แผน ระยะเวลา 10 ชั่วโมง
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง แรงและความดั น เป น แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 20 ข อ
มีคาความยากระหวาง 0.24-0.80 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.24 ขึ้นไป
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ในแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เรื่อง แรงและความดัน
ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
3.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานชวงชั้น ตัวชี้วัด คําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน
3.1.3 ศึกษารูปแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพื่อสรุป
รูปแบบที่เหมาะสมในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
3.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา จํานวน 5 แผน ใชเวลา 10 คาบ ซึ่งแตละ
แผนการเรียนรู ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
3.1.4.1 มาตรฐาน
3.1.4.2 สาระสําคัญ
3.1.4.3 จุดประสงคปลายทาง
3.1.4.5 จุดประสงคนําทาง
3.1.4.6 สาระการเรียนรู
3.1.4.7 กิจกรรมการเรียนการสอน
3.1.2.8 สื่อ/แหลงเรียนรู
3.1.2.9 การวัดและประเมินผล
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและความดัน เปน
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามจุดประสงค และเนื้อหาวิชาเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ ตองการใชจริง 20 ขอ โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผล การสรางเครื่องมือวัดผล
ทางวิทยาศาสตร
3.2.2 ศึ กษาสาระการเรีย นรูวิ ทยาศาสตร ตัวชี้ วัด สาระการเรีย นรูวิ ทยาศาสตรจากหลั กสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือครูและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 เพื่อสรางแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร โดยแบงพฤติกรรมที่จะวัดออกเปน 4 ดาน
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3.2.2.1 ดานความรู – ความจํา
3.2.2.1 ดานความเขาใจ
3.2.2.1 ดานการนําไปใช
3.2.2.1 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตาม
ตารางวิเคราะหขอสอบจํานวน 40 ขอ
3.2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยพิจารณาคัด
ขอสอบที่มีคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีความตรงในการวัดตามจุดประสงค
การเรียนรู
3.2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เคยเรียนเรื่องนี้แลวที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียนเพื่อคาความยากงาย (p) คา
อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ดังนี้
- นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน สวนขอ
ที่ตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว นํามาเรียงคาจากสูงไปต่ําและ
ตัดกลุมสูงออกโดยใชสัดสวน 50% แลวแยกกระดาษคําตอบออกเปน 2 ชุด คือ กลุมสูง 1 ชุด กลุมต่ํา 1 ชุด
- หาคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนรายขอ
- คัดเลือกขอสอบที่คาความยากงายอยูที่ 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูที่ 0.20 –
1.00 จากขอสอบ 40 ขอ คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอ พบวามีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง
0.24 - 0.80 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.24-0.72
3.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 20 ขอไปทดสอบกับ
นักเรียนที่เรียนเรื่อง แรงและความดัน ซึ่งนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้แลว และไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร K-R20 ของคูเดอรริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.14386
3.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4. แบบแผนของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group
Pretest – Posttest Design ซึ่งมีแบบทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุมตัวอยาง
E
สัญลักษณที่ใชในการวิจัย
E
แทน
T1
X

แทน
แทน

กอนสอบ

การทดลอง

หลังสอบ

T1

X

T2

กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสอนแบบ
โมเดลซิปปา
การสอบกอนที่จะจัดระทําการทดลอง
การใชบทเรียนสําเร็จรูป
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T2

แทน

การสอบหลังจากที่ไดจัดกระทําการทดลอง

5. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัยโดยการสอนดวยตนเอง ตามขั้นตอนตอไปนี้
5.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนขอละ 1 คะแนนรวม 20 คะแนน แลวนําคะแนนสอบที่
นักเรียนแตละคนทําไดเก็บไว
5.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบโมเดลซิปปา
5.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาโดยจัดการเรียนรูจํานวน 5
แผน
5.4 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียน
การสอนแบบโมเดลซิปปา ซึ่งมีขอคําถามที่เกี่ยวของกับเรื่อง แรงและความดัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม
จํานวนทั้งหมด 20 ขอ (เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนการทดลองแตเรียงขอสลับกัน)
5.5 วิเคราะหหาคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใชในการสอนโดยแบบโมเดลซิปปา มาวิเคราะหขอมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
6.1 การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
แรงและความดัน มีวิธีการ ดังนี้
6.1.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
แรงและความดัน
6.1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรง
และความดัน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโมเดลซิปปา ดวยสถิติการทดสอบที
ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent Samples)
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
7.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
7.1.1 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย ( X ) โดยใชสูตร

X
X = ∑
N
เมื่อ X
คือ
ΣX
N

คือ
คือ

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

7.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร

S.D. =

n ∑ X 2 − ( ∑ X) 2
n (n − 1)
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เมื่อ

S.D.
X
ΣX2
(ΣX)2
n

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาคะแนน
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง
กําลังของของคะแนนผลรวม
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง

7.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
7.2.1 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา โดยใชสูตร

R
IOC = ∑
N

เมื่อ IOC
แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
ΣR
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
7.2.2 การคํานวณหาคาความยาก (P) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร

P = R
N

เมื่อ P แทน คาความยาก
R แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ํา
N แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํา
การแปลความหมาย สามารถแสดงการแปลความหมายของระดับความยากงาย ดังนี้
ระดับความยาก (P)
ความหมาย
0.80 – 1.00
งายมาก
0.60 – 0.79
คอนขางงาย
0.40 – 0.59
ยากงายพอเหมาะ
0.20 – 0.39
คอนขางยาก
0.00 – 0.19
ยากมาก
7.3 การวิเคราะหคะแนนจากการทดสอบ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมเดียวกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชสูตร t – test

t =
df = n – 1
เมื่อ D

ΣD

คือ

คือ

∑D
n ∑ D 2 − (∑ D) 2
n −1

ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
แตละคนคํานวณโดยนําคะแนนกอนเรียนของแตละคนตั้ง
แลวลบดวยคะแนนหลังเรียนของแตละคนหรือจะใชคะแนน
หลังเรียนตั้งแลวลบดวยคะแนนกอนเรียนก็ได
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทุกคน
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D2

คือ

ΣD2 คือ
(ΣD)2 คือ
n – 1 คือ

ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
แตละคนยกกําลังสอง
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียนทั้งหมดลบดวย 1

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample
กลุมทดลอง

�
X

n

k

25

20

10.04

3.43

หลังเรียน
25
(t .05 df = 24 = 1.711)

20

12.60

3.81

กอนเรียน

S.D.

t
6.89

ผลการวิเคราะหจากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปาเทากับ 10.04 และ 3.43
ตามลําดับ และหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.60 และ 3.81 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและ
หลังเรียนพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงขึ้น แสดงวาคะแนนมีการกระจายมากขึ้น คือ หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนวิท ยาศาสตรของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 โรงเรีย น
เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ปรากฏผลดังนี้
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการทดลอง คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบโมเดลซิปปาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4
ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
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จากการวิจัยพบวา หลังทดลองนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามหลักซิปปามีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรี ย นรู โดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารทดลองด ว ยตนเอง มี ก ารใช
กระบวนการทางสติปญญา และสวนรวมในการเรียนทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งมีขั้นตอนการสอน
โดยเริ่มจาก ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนการสํารวจความรูเดิมหรือเสริมในสิ่งที่ผูเรียนยังไมมี ขั้นที่ 2 ขั้นการสราง
แสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็น พยายามแสวงหาคําตอบของขอสงสัย
เหลานั้น จนสามารถสรางความรูดวยตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิม เปนการนําความรูที่ไดรวบรวมไวมาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ เนนใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลง
ความรูตางๆ ฝกใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนตางๆเพื่อคนควาและไดมาซึ่งคําตอบ ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันทั้งในกลุมและระหวางกลุม ที่ไดจากการศึกษา
คนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมขั้นที่ผานมา เปนการฝกและสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันทั้งในกลุม
และระหวางกลุม ที่ไดจากการศึกษาคนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมที่ผานมา เปนการฝกและสงเสริมใหนักเรียน
กลาคิด กลาแสดงออก รูจักตั้งคําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเปนผูดูแลและใหคําชี้แนะเพิ่มเติม และยังเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบ
ความรู หลังจากมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกันแลว ครูและนักเรียนจะมีการสรุปความรูอีกครั้งหนึ่ง และมี
เทคนิควิธีการที่ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายๆ และมีความคงทนในการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความ
สนุกสนาน ผอนคลาย ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน เมื่อแสดงผลงานทางวิทยาศาสตรและการประเมินผล เปนการฝก
เสนอความคิดของการจัดการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้ง นักเรียนจะมีผลงานของกลุมออกมา ขั้นที่ 7 ขั้นการ
ประยุกตใชความรู เปนการเนนใหผูเรียนรูจักฝกและสงเสริมการนําความรู ความเขาใจของตนเองที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
เรียนไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อเปนการแกปญหา ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมให
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนเพราะเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน ทําใหมีความอยากรูอยากเห็นและอยากเรียนในครั้ง
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ บุญฤดี แซลอ (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดทําวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดย
ใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตรข องนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 5 พบว า การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใหผู เรียนมีสว นรว ม
ประสบการณตรงและเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหานั้นๆและสงผลให
คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ในการนําผลการวิจัยไปใชครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป
ปาใหเขาใจกอนนําไปใช เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ควรมีการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปาไปใชประกอบการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรในเรื่องอื่นๆอีก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคงทน และสามารถนําเอาความรูไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปได
1.3 ครูผูสอนควรจะแนใจวานักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุม มากนอยเพียงใด ถา
หากพบวาผูเรียนยังขาดทักษะในดานการทํางานกลุม ครูผูสอนควรจะมีการฝกทักษะการทํางานกลุมกอน เนื่องจาก
กระบวนการกลุมมีบทบาทและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR
The development of science learning achievement on substance in daily life of Grade 2
students by using CCR learning activities
สุภาภรณ ฤมิตร1 ปราณี เลิศแกว2 และเรณู กิตติวัฒนากูล3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จํานวน 37 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( �x )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t - test for dependent sample
ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโ ดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ความพึงพอใจ
Abstract
This purposes of this research were to determine the efficiency of learning plans by using
CCR to develop learning achievement of science on substance in daily life of Grade 2 students
on criteria 80 / 80, to compare learning achievement before and after learning to examine the
learning satisfaction of Grade 2 students to develop learning achievement The sample of this
research were 37 Grade 2 students in semester 1/2560 of WangKhamwittayakom school They
were selected by cluster random sampling. The instruments used in this research were (1) plan of
learning activities by using CCR on substance in daily life (2) Science achievement test on
substances in daily life (3) Satisfaction questionnaires of students towards the learning activities
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by using CCR on substance in daily life. Statistics used for data analysis were mean, standard
deviation and dependent sample t – test.
The result found that;
1. Learning plan by using CCR to develop learning achievement of science on substance
in daily life of Grade 2 students has efficiency of the process and results is higher than the
criteria.
2. The learning achievement of Grade 2 students after learning higher than before
learning were significantly different at .05 level. In addition, the learning achievement of Grade 2
students after learning by using CCR higher than criteria at 60 percent and were significantly
different at .05 level.
3. The satisfaction of Grade 2 students was high level.
Keyword: learning activities by using CCR / Learning Achievement / Satisfaction
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสังคมและการดําเนิน
ชีวิต ของคนอยา งมาก การเตรี ยมคนใหพร อมสํ าหรับการเปลี่ ยนแปลงจึง ตองอาศั ยการจั ดการศึ กษาที่มีค วาม
หลากหลายและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ความหลากหลายทั้งระบบการจัดการศึกษาและหลากหลาย
ในวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน โดยยึดนักเรียนสําคัญที่สุด สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข (ประเวศ วะสี, 2550) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22
กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และยึดวา
นักเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ที่กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ตามวรรคที่สองและวรรคสามไดกลาวไววา การฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ
มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
ความรู (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรู
ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค มี
คุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, 2551) ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแต
นํามาใชในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที่ดีแตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
ในปจจุบันการจัดการเรียนรูที่สามารถถายทอดความรูความเขาใจ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตรนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning จัดเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหเด็กได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเพื่อใหไดฝกทักษะการคิด ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคซึ่งถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิต
อยางมาก ดังนั้น ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีปะสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ถือวาเปนกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
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ที่สามารถชวยใหผูเรีย นไดเรียนรูดวยตนเอง และสามารถแกปญ หาเปนโดยมีครูที่ทําหนาที่ ชี้นําหรือชี้แนะใน
การเรียนการสอนเทานั้นโดยการเรียนการสอนจะใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยประกอบดวย
1.จิตตปญญาศึกษา (Contemplative ) คือ การศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็น
คุณคาและใสใจในจิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย
และการตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) 2. ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนเทคนิค
หนึ่งที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรู เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จโดยมุงเนนใหบุคลากรในองคกร
มีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และองคกรมีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงโดย Coaching เปนผูสอน
งาน (Coach) การสอนงานเปนเทคนิคหนึ่งในการพัฒนานักเรียนของตนเอง Mentoring การเปนพี่เลี้ยง (Mentor)
เปนการใหผูที่มีความรูความสามารถ หรือเปนที่ยอมรับคอยใหคําปรึกษา และแนะนํา (สมเกียรติ ทานอก, 2556)
3. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning (RBL) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด
การทํางานที่เปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน
และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557)
จากเหตุผลดั งกลา วขางต น ผูวิ จัยจึง สนใจที่ จะพัฒ นารูป แบบการเรีย นการสอน โดยการจัดกิ จกรรม
การเรียนรูโดยใช การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่ อง สารในชีวิตประจําวัน รายวิชาวิทยาศาสตร กั บนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิ ทธิภ าพของแผนการจั ดการเรีย นรูโดยใชก ารบู รณาการแนวคิด CCR เพื่อสง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน
สมมติฐานของการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความ
พึงพอใจที่ดี
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ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชเปนเนื้อหา เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตรงตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชการบูรณาการแนวคิด
CCR

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR

ความพึงพอใจในการเรียนรูของ
นักเรียน ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 97 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 37 คน โดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แบบสอบถามความพึงพอใจ รายระเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน ไดแก
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่องสารปรุงแตงอาหาร (สารปรุงแตงสี)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่องกลิ่นสังเคราะห
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่องการทดสอบผงชูรส
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่องสบู ผงซักฟอก และแชมพูทําความสะอาดไดอยางไร
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (1)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 6 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (2)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 30 ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 กํ า หนดเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 6 เรื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยมี
สาระสําคัญคือ เปนสารสังเคราะหและสารธรรมชาตินํามาสารปรุงแตงอาหาร สารทําความสะอาด และโทษจากการ
ใชสารเคมี
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR การสราง
แผนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูโ ดยใชก ารบูร ณาการแนวคิด CCR เพื่อส งเสริม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
วิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ไดแก 1) นายภาษกร แจมหมอ ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หัวหนาฝายงาน
วิชาการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ผูมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในฝายงานวิชาการ
2) นางเรณู กิตติวัฒนากูล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ผูมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
3) นางสาวปราณี เลิศแกว ตําแหนง อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูมีความรูค วามสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช โดยใชแบบ
ประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
การตัดสินดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 คะแนน
เหมาะสมมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 คะแนน
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เหมาะสมนอย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 คะแนน
เหมาะสมนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 คะแนน
1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2560 เพื่อเก็บรวบรวมคะแนนหาคาทางสถิติ และเปรียบเทียบผลการ
เรียนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ โดยจะเลือกมาใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริง 30
ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545:60-62) เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา และ
เหมาะสมกับวัยนักเรียน
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความ
สอดคลองระหวาง แบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนชุดเดิม โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม
เชิงพฤติกรรม

ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงค
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอทดสอบนั้นไมวัดตามจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม
2.6 นําแบบทดสอบยอยชุดการเรียนรูหนวยการเรียนรูน้ําเพื่อชีวิตไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
(ชุดเดิม) ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความสอดคลองโดยใชคา IOC ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1
หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงค
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม
-1
หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงค
โดยใชสูตร
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เมื่อ
หรือพฤติกรรม

IOC

IOC =

∑R
N

หมายถึง การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา

หมายถึง ผลรวมของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทุกคน
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
2.7 นํ า ข อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งน้ํ า เพื่ อ ชี วิ ต มาแก ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 35 คน โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ
2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ พบวา แบบทดสอบมีคาความยากงาย (p) ราย
ขอระหวาง 0.23 -0.81 คาอํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.93 และนําแบบทดสอบมาหาคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอน บาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) พบวา มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.78
ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป คาความ
ยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 -0.80 และคาอํานาจจําแนกควรมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป หลังจากนั้นนําไปหาคา
ความเชื่อมั่นโดยวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขา
ใกล 1.00
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ที่มีประสิทธิภาพ เลือก
มาจํานวน 30 ขอ แลวไปใชจริง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา 2560 และ
เก็บรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณหาคาทางสถิติ
3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจจากหนังสือบริหารองคกรของสมยศ นาวีการ
(2521:40-49)
3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบื้องตน ของบุญชม ศรี
สะอาด (2545:63-71)
3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
มี 5 ระดับตามหลักของลิเคอรท (Likert) เพื่อใหทราบแนวทางและหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรา
สวนประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการตัดสินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 51)
พึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 คะแนน
พึงพอใจมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 คะแนน
พึงพอใจนอย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 คะแนน
พึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 คะแนน
3.4 สรางแบบสอบถามตามจุดมุงหมาย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating
Scale) มี 5 ระดับ
∑R
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3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน เสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน
ประเมินความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมไดตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม
3.6 วิเคราะหข อมูลการหาคาดัชนีความสอดคลอ งระหวางข อคําถามของแบบสอบถามกั บ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี.2541: 167) ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC ตั้งแต
0.60 ถึง 1.00 และผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาควรเรียบเรียงใหถูกตองตามโครงสรางของ
ประโยค และใหไดความหมายชัดเจน ขอคําถามที่ความหมายคลายกันใหปรับรวมเขาเปนขอเดียวกัน
3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 35 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคา IOC พบวา มีคา IOC เทากับ 1
3.8 จั ด พิ ม พ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ มี ต อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
การศึกษาคนควาตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชรูปแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง
สารในชีวิตประจําวัน และทดสอบหลังเรียน One Group Pretest - Posttest Design
โดยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูรายงานสรางขึ้น โดยใชเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด
CCR ใชเวลาวันละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุด
ลง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชสอบกอนการสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
4. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ ดังที่ไดกลาวในหัวขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ
80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2)
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 พึงพอใจนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ
80/80
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 (E 1 /E 2 )
รายการ

คะแนนจากการจัดกิจกรรม
ระหวางเรียน
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน
(30)

คะแนนรวม
2541
946
คะแนนเฉลีย่
68.68
25.57
S.D.
1.97
1.69
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
85.84
85.23
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E 1 /E 2 ) เทากับ 85.84/85.23
จากตารางที่ 1 เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E 1 )
มีคาเทากับ 85.84 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
(E 2 ) มีคาเทากับ 85.23 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23
หมายความวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ
ชวย ใหนั กเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ย รอยละ 85.84 และมีป ระสิทธิภ าพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑที่ตั้งไว E 1 / E 2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ก ารบู ร ณาการแนวคิ ด CCR เพื่ อ ส ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
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วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Sig. (2ผลการทดสอบ
n
df
t
� 𝐃 � 𝐃𝟐
𝐱�
tailed)
กอนเรียน
37
9.76
585
9473
36
38.59*
.000
หลังเรียน
37
25.56
*
P < .05
จากตารางที่ 2 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน

*

ผลการทดสอบ

n

หลังเรียน

37

เกณฑรอยละ 60

-

𝛍

𝐱�

S.D.

-

25.56

1.692

18.00

-

-

t

Sig. (2-tailed)

27.17*

.000

P < .05

จากตารางที่ 3 พบวา จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ สงเสริมผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิ ทยาศาสตร เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
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รายการประเมิน
1. เนื้อหาที่เรียนไมยากเกินไปสําหรับฉัน
2. เนื้อหาที่ฉันเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง
4. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม
5. เนื้อหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความ
ชัดเจน
6. นักเรียนเขาใจมากขึ้น เมื่อคุณครูชี้แนะเพิ่มเติม
7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา
9. นักเรียนไดทราบผลการประเมินงานของตนเองทุกชั่วโมงที่
เรียน
10. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกับเพื่อนๆ
11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและ
รับผิดชอบในการทํางาน
12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน
ปรั บ ปรุ ง ตนเองและยอมรั บ ผู อื่ น ตลอดจนใฝ ห าความรู อ ย า ง
ตอเนื่อง
13. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกหนาชั้นเรียน
14. นักเรียนเขาใจและจดจําไดดีขึ้นเมื่อไดลงมือปฎิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง
15. วิธีการสอนที่ครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มขึ้น
16. วิธีสอนที่ครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น
17. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมี
ความรู เรื่อง สารในชีวิตประจําวันมากขึ้น
18. เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียน
19. ฉันพอใจในคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฉันที่
สูงขึ้น
20. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา
รวมเฉลี่ย

�𝐱

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

3.7
4.3
(2)

0.84
0.56

มาก

4.1

0.84

มาก

3.9

0.77

มาก

3.9

0.74

มาก

0.82

มาก

0.59

มาก

0.67

มาก

3.8

0.58

มาก

4.1

0.81

มาก

4.2
(3)

0.71

มาก

3.8

0.78

มาก

4.1

0.64

มาก

4.1

0.86

มาก

4.1

0.80

มาก

4.1

0.79

มาก

4.0

0.80

มาก

4.0

0.71

มาก

4.0

0.80

มาก

3.8
4.03

0.85
0.75

มาก
มาก

4.2
(3)
4.4
(1)
4.1
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จากตารางที่ 4 เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสาร
ในชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.4)
เนื้อหาที่ฉันเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.3) และนักเรียนเขาใจ
มาก ขึ้นเมื่อคุณครูชี้แนะเพิ่มเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชี้ใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. การหาประสิทธิภ าพของแผนการจัดการเรี ยนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสง เสริ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
มีประสิทธิภาพ 85.84/85.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู โ ดยใช ก ารบู ร ณาการแนวคิ ด CCR เพื่ อ ส ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง
สารในชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E 1 ) มีคาเทากับ 85.84 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) มีคาเทากับ 85.23
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23 หมายความวาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
สารในชี วิ ตประจํา วั น ของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึก ษาปที่ 2 มี ประสิ ท ธิภ าพด านกระบวนการช วยให นัก เรีย นเกิ ด
การเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑที่ตั้งไว E 1 / E 2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว โดยนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR (จิตตปญญา,การสอนระบบ
พี่เลี้ยง,การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน) มาบูรณาการการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนจิตตปญญานั้นมุงฝก
สมาธิกอนเรียนควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจของผูเรียนในเกิดความตระหนัก มุงมั่นในการเรียนรูเปนการพัฒนา
ปญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงคไปพรอมกัน เกิดความไววางใจ สนิทสนมระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิด
บรรยากาศที่ดีในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด กลาคิด กลาทํามากขึ้น เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรู
ดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะตระกูล, 2558) และการสอนแบบระบบพี่เลี้ยงเปนการสรางความ
ตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถามกระตุน ใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห คิดหาคําตอบอยูตลอดเวลาและ
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (สมเกียรติ ทานอก
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และ คณะ, 2556) และการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning
(RBL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจาก
กระบวนการคิด การทํางานที่เปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบ
จากการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยจิตใจ มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดแสวงหาความรูดวยตนเองและ
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐาน นักศึกษาเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ
การทําแบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะ
การทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน และสอดคลองกับ (ศิริชัย เพชรรักษ,
2559) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัย
พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ในการสอบปลายภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผานทุกคน
3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ สงเสริมผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิ ทยาศาสตร เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.4)
เนื้อหาที่ฉันเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.3) และนักเรียนเขาใจ
มากขึ้นเมื่อคุณครูชี้แนะเพิ่มเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( �=
x 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชี้ใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1 ครูผูสอนควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ
2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดลองใช
กับโรงเรียนอื่น ในชั้นเดียวกัน เพื่อจะไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่น
หรือสาระการเรียนรูอื่นๆ ทั้งนี้ โดยการประยุกตเนื้อหา สาระ ใหเขากับวิชานั้นๆ ใหมีความยากงายสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียน
4. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ใหกับครูผูสอน
ทุกกลุมสาระวิชา เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการเรียนรูแบบ CCR
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 26 คน
ดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t (Dependent Sample t-test) ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใช
คําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purpose of this research was to find out the science learning achievement of grade 8
students using the 5E-Inquiry Instruction with the Questioning Technique. The sample group was 26
grade 8 students in the second semester, academic year 2017, Thammajak Municipal School,
Phitsanulok. The research was conducted by using the pattern about One Group Pretest-Posttest
Design. The instruments used in the study of Learning management plans for the 5E-Inquiry
Instruction with the Questioning Technique and Multiple-choice achievement test. The data were
analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent.
The result of the study was the student using the 5E-Inquiry instruction with the Questioning
had the science learning achievement better than before using this technique. It was statistically
significant at 0.05 level.
Keywords: 5E-Inquiry Instruction with the Questioning Technique / Achievement
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ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มี
ทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่
หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู
(K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความ
เขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันจะสงผลใหความสามารถในการ การคิด
วิเคราะห การแกปญหา ตลอดจนการคนควาหาความรูของนักเรียนดีขึ้น และวิธีการที่จะชวยพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดอีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ใหโอกาสนักเรียนได
ฝกคิด ฝกสังเกต ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู เนนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยครูตั้งคําถาม กระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนพบแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุปหลักการเกณฑหรือวิธีการในการแกไขปญหาและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการควบคุม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆไดอยางกวางขวาง โดยมีครูเปนผูควบกับ
ดําเนินการใหคําปรึ กษาชี้แนะ ชวยเหลือใหกําลังใจ เป นผูกระตุนสงเสริม ความคิด รวมทั้งรว มแลกเปลี่ยนความรู
(สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2545)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นวาในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 นักเรียนสวนใหญไมคอยเขาใจเนื้อหาที่เรียนและยังขาดทักษะในการคนควาหาความรู ไมสามารถนําความรูที่ไดเรียน
มาคิดวิเคราะห สังเคราะหได ทําใหนักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑหรือทําไดคะแนนไดนอย เมื่อผูวิจัยไดนํา
คะแนนแบบทดสอบในแตละครั้งของนักเรียนมาพิจารณา ทําใหทราบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทําคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหาเหลานี้ไดนอย ดวยเหตุผลดังกลาวในปการศึกษา 2560 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม เพื่อเปนการฝกฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหา
ความรูดวยตนเอง ฝกคิด ฝกสังเกต ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรูและรูจักแกไขปญหาอยางเปนระบบ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน
วัดธรรมจักร) เมื่อใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ที่ไดรับการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3 หองเรียนรวมทั้งสิ้น
81 คน

1025
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 26
คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากทั้งหมด 3
หองเรียน
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนวยการเรียนรูที่ 6 ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2) ระบบและการเปลี่ยนแปลง 3) ประเภทของปฏิกิริยา 4) สมการเคมี 5) ปจจัยที่มี
ผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ตัวแปรในการวิจัย
4.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิค
ใชคําถาม
4.2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5. ระยะเวลาในการดําเนินวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัยไดจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 คาบ เปนเวลา 4
สัปดาห โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E
รวมกับเทคนิคใชคําถาม เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3
หองเรียนรวมทั้งสิ้น 81 คน
1.2 กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 26
คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากทั้งหมด 3
หองเรียน
1.3 ระยะเวลาในการดําเนินวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัยไดจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 คาบ เปนเวลา 4
สัปดาห โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเอง
1.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนวยการเรียนรูที่ 6 ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 1)
ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2) ระบบและการเปลี่ยนแปลง 3) ประเภทของปฏิกิริยา 4) สมการเคมี 5) ปจจัยที่มีผล
ตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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2. แบบแผนการทดลอง
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group
Pretest – Posttest Design ซึ่งมีแบบทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุมตัวอยาง
E
สัญลักษณที่ใชในการวิจัย
E
แทน
T1
X

แทน
แทน

T2

แทน

กอนสอบ

การทดลอง

หลังสอบ

T1

X

T2

กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถาม
การสอบหลังจากที่ไดจดั กระทําการทดลอง

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
ในการสรางแผนจัดการการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานชวงชั้น ตัวชี้วัด คําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
4.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E และการจัดการเรียนการสอบแบบใช
คําถาม เพื่อสรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
4.1.3 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
4.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
จํานวน 5 แผน ใชเวลา 12 คาบ ซึ่งแตละแผนการเรียนรูประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
4.1.4.1 สาระสําคัญ
4.1.4.2 ตัวชี้วัด
4.1.4.3 จุดประสงคการเรียนรู
4.1.4.5 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1.4.6 สื่อ/อุปกรณ
4.1.4.7 การวัดและการประเมินผล
4.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
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ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ ง ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผล การสรางเครื่องมือวัดผลทาง
วิทยาศาสตร
4.2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือครูและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อสราง
แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร โดยแบงพฤติกรรมที่จะวัดออกเปน 4 ดาน
4.2.2.1 ดานความรู – ความจํา
4.2.2.1 ดานความเขาใจ
4.2.2.1 ดานการนําไปใช
4.2.2.1 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามตาราง
วิเคราะหขอสอบจํานวน 60 ขอ
4.2.4 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
4.2.4.1 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน
3 ทาน
ตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด โดย
พิจารณาคัดขอสอบที่มีคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีความตรงในการวัดตามจุดประสงคการ
เรียนรู
4.2.4.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเรื่องนี้แลวที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน เพื่อหาคาความยากงาย (p)
คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ดังนี้
- นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน
สวนขอที่ตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว นํามาเรียงคาจากสูงไป
ต่ําและตัดกลุมสูงออกโดยใชสัดสวน 50% แลวแยกกระดาษคําตอบออกเปน 2 ชุด คือ กลุมสูง 1 ชุดและกลุมต่ํา 1 ชุด
- หาคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนรายขอ
- คัดเลือกขอสอบที่คาความยากงายอยูที่ 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูที่
0.20 – 1.00 จากขอสอบ 60 ขอ คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ พบวามีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23 – 0.77 และ
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 – 0.69
4.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 40 ขอไปทดสอบกับนักเรียนที่เรียน
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้แลวและไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (ลวนและอังคณา สายยศ, 2538) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.9
4.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
5. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
5.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนขอละ 1
คะแนนรวม 40 คะแนน แลวนําคะแนนสอบที่นักเรียนแตละคนทําไดเก็บไว
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5.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปที่ 2 กอนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E
รวมกับเทคนิคใชคําถาม
5.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถาม โดยจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน
5.4 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม ซึ่งมีขอคาถามที่เกี่ยวของกับเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจํานวนทั้งหมด 40 ขอ (เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนการทดลองแตเรียงขอ
สลับกัน )
5.6 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา t-test Dependent Sample จากคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2หลังการจัดการเรียนรูด วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอนดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม โดยใชสถิติ t-test Dependent Samples
จํานวนตัวอยาง
(n)

คะแนนเต็ม
(K)

คาเฉลี่ย
(X)

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

กอนเรียน

26

40

11

2.80

หลังเรียน

26

กลุมทดลอง

**

40
25.46
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

T
16.01

3.81

ผลการวิเคราะหจากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ย (x�) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถามเทากับ 11 และ 2.80 ตามลําดับ และหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม มีคะแนนเฉลี่ย (x�) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 25.46 และ
3.81 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ
ทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบวามีคาเพิ่มขึ้นจาก 2.80 เปน 3.81 แสดงวาการกระจายของคะแนนมีคาเพิ่มขึ้น นักเรียนกลุมตัวอยางมีความ
แตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
สรุปผลการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ
25.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.46 คะแนน ดังนั้นจะเห็นไดวานักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู โดย
ใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง สามารถนําการแกปญหามาใชประโยชน ใน
ชีวิตประจําวันได (ชาตรี เกิดธรรม, 2545) ดังนั้นจึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น สามารถจดจําไดนานและ
เชื่อมโยงความรูที่มีอยูเดิมเขากับเรื่องที่เรียนตอไปได การเนนเทคนิคการใชคําถามโดยจัดทําแผนการเรียนรูที่เนน
เทคนิคการใชคําถามทุกขั้นตอน การตั้งคําถามใหหลากหลายและตรงประเด็น มุงพัฒนากระบวนการคิด ปอนคําถามที่
เนนคําตอบ ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการใชแรงเสริมเชิงบวก เชน มีคําชมเชยเมื่อนักเรียนตอบ
คําถามถูก เปนตน โดยการใชเทคนิคตั้งคําถามนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยนักเรียนและครูมีการซักถามตอบโตกันในระหวางเรียน ซึ่งถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพลา ทองแปน (2552) ที่ไดศึกษาผลการใชวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิคใชคําถาม ที่มีตอความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับเทคนิคการใชคําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงสนับสนุนผลการวิจัยที่วานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นหลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูในลักษณะเดียวกันนี้ไปใชกับนักเรียนชั้นอื่นและในเนื้อหาวิทยาศาสตรเรื่อง
อื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใช
คําถามกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความสามารถในการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทบี่ ูรณาการแนวคิด CCR
Science Learning Achievement on Topic of The Water of Life of Grade 3 Students Using
CCR Concept Integration in Learning Activities
อาภรณ พาชัย1 ธิดารัตน พรหมมา2 และ ดวงชีวัน เฉยปญญา3
Arphorn Pachai1 Thidarat Promma2 and Duangcheewan Chaypanya3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหไดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูร
ณาการแนวคิด CCR กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E 1 /E 2 ) t-test dependent sample ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา:
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร / ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were to investigate the efficiency of lesson plan of learning
activities using CCR concept integration of grade 3 students in order to have the efficiency criteria
80/80, to compare science learning achievement between before and after learning and to study
the students’ satisfaction toward CCR concept integration learning activities. A sample group for
this research was 20 students in grade 3 of Anubansaingam School during the second semester in
the academic year of 2017. Instruments used for gathering the information included lesson plans,
the learning achievement testing, the evaluation of the students’ satisfaction toward learning
activities. Data were analyzed by using efficiency (E 1 /E 2 ), T-test dependent sample, frequency,
percentage, mean and standard deviation.
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Research Results were found that:
1. The efficiency of Learning Activities with CCR concept integration in grade 3 students
was higher than the standard criterion 80/80, which total mean was 85.5/84.17.
2. The science learning achievement of grade 3 students shown that after learning was
higher than before learning at the 0.05 level of significance, which the students had science
learning achievement after using CCR concept integration in learning activities was higher than
60% at the 0.05 level of significance.
3. The students’ satisfaction toward learning activities by using CCR concept integration
was good.
Keyword : CCR / science learning achievement / satisfaction
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษามีความสําคัญสูงสุดและมีบทบาทที่สําคัญตอประเทศ การศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยทําใหมีการจัดระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาใหมตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 12 ที่วา
ผูเ รี ยนไดเ รี ยนรู และพั ฒนาทัก ษะความรู โดยเนน การฝ กทั ก ษะการปฏิ บัติ ทัก ษะการคิ ด การใชเ หตุผ ล ทั ก ษะ
กระบวนการกลุมใหมากขึ้นโดยผูสําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีความรู มีทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร คือมี
ทักษะการดํารงชีวิตและคุณลักษณะความเปนพลเมืองที่ดี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่วาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ผูเรียน พัฒนาตามความสามารถของตนเองและการจัดกระบวนการเรียนรูตองผสมผสานความรูตางๆ ตองมีลักษณะ
ที่หลากหลาย และ คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, 2551)
ในปจจุบันการจัดการเรียนรูของครูที่เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีเทคนิคการ
สอน ที่หลากหลายเพื่อใหเด็กเกิดทักษะตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและ
เรียนรูจากสถานการณปญ
 หาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเพื่อใหไดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกา
ในการรวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะ
เสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรูขึ้นมาและครูมีบทบาทเปนผูช ี้แนะ ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
และสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดแกปญหาตางๆทางการเรียนวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรซึ่งการจัดการเรียนรูที่สามารถนํามาพัฒนาทักษะกระบวน การเรียน
วิทยาศาสตร ของผูเรียนไดคือการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเปนการบูรณาการจัดการ
เรียนรู จิตตปญญาศึกษา (Contemplative) การศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็นคุณคาและ
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ใสใจใน จิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย และการ
ตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนการพัฒนาครูโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครูมีบทบาทหนาที่คอยใหคําปรึกษา
และแนะนําชวยเหลือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) และกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย เปน
รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารสอนที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ การจั ด กระบวนการแสวงหาความรู ค วามจริ ง ด ว ยตนเอง เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูสรางเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรูเหลานี้ทําให
นักเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ ทดลองและสรุปผลทุกกระบวนการ (สินธะวา คามดิษฐ, 2557)
จากที่มาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม และเปนแนวทางในการจัดวิธีการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร และนําไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเรื่องน้ําเพื่อชีวิต
สมมติฐานของการวิจัย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 1 สาระไดแก สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดย
ใช้ การบูรณาการแนวคิด CCR
หาประสิทธิภาพ

ทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ การบูรณาการแนวคิด CCR

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 84 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลไทรงาม จํานวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9 แผน ไดแก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่องความสัมพันธของสถานะของน้ํา
กับสภาพอากาศ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่องสารที่ละลายในน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปรางของน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เรื่องการรักษาระดับผิวหนาของน้ํา
ในแนวราบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 6 เรื่องสมบัติทางกายภาพของน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 7 เรื่องคุณภาพของน้ํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 8 เรื่องการใชน้ําในชีวิตประจําวัน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 9 เรื่องการใชน้ําอยางประหยัด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร า งแผนการจั ด กิ จกรรมการเรีย นรูโ ดยใช ก ารบู รณาการแนวคิ ด CCR ผู วิจั ย ได
ดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR
1.3 กําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับหนวยการเรียนรูที่ 12 เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปให
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ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด
CCR
1.7 นําตนฉบับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คนทดลองใชและนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
1.8 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9
แผน ที่มีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําคือชีวิต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบทดสอบตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การ และแนวคิ ด ในการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต วิชาวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินความสอดคลองระหวาง
2.6 นํ า แบบทดสอบย อ ยชุ ด การเรี ย นรู ห น ว ยการเรี ย นรู เรื่ อ งน้ํ า เพื่ อ ชี วิ ต ไปให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน (ชุดเดิม) ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความ
สอดคลองโดยใชคา IOC และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง
แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
2.7 นําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ําเพื่อชีวิต มาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 56 คน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปการศึกษา
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ
2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ําเพื่อชีวิต ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป คาความยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
หลังจากนั้นนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขาใกล 1.00
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องน้ําเพื่อชีวิต ที่มีประสิทธิภาพ ไป
ใชจริง
3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ
3.4 สร า งแบบสอบถามตามจุ ด มุ ง หมาย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
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3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3.6 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถาม
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC เทากับ 1.00
3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
ไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 56 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ พบวา แบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.89 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์
แอลฟา พบวา มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต ที่ผูรายงานสรางขึ้นกอนการทดลอง 1 วัน โดยใชเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR ใชเวลาวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560
3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
การสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อชีวิต วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 พึงพอใจนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อ
ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
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เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตามเกณฑ 80/80 (E 1 /E 2 )
รายการ

คะแนนกอนเรียน
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

คะแนนรวม
1368
505
คะแนนเฉลีย่
68.4
25.25
S.D.
2.35
1.71
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
85.5
84.17
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E 1 /E 2 ) เทากับ 85.5/84.17
จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E 1 ) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) มีคาเทากับ 84.17
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.5/84.17 หมายความแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ
85.5 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 84.17
จากเกณฑที่ตั้งไว E 1 / E 2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR
เพื่อ สง เสริ มผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ชาวิทยาศาสตร เรื่ องน้ํ าเพื่อชี วิต ของนั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 3 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
Sig. (2ผลการทดสอบ
n
df
t
x�
� D � D2
tailed)
กอนเรียน
20
8.70
331
5577
19
32.43*
.000
หลังเรียน
20
25.25
*
P < .05
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบกอนเรียน (X) เทากับ 8.70 และคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน (X) เทากับ 25.25 แสดงใหเห็นวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต
Sig. (2-tailed)
ผลการทดสอบ
n
S.D.
t
µ
x�
หลังเรียน
20
25.25
3.91
.000
8.29*
เกณฑรอยละ 60
18.00
*
P < .05
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เทากับ 25.25 ซึ่งมีคะแนนสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องเรื่องน้ําเพื่อชีวิต
ระดับ
รายการประเมิน
S.D.
x�
ความพึงพอใจ
1. เนื้อหาที่กําหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกับนักเรียน
4.2 0.52
มาก
2. เนื้อหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความชัดเจน
4.2 0.52
มาก
3. เนื้อหาที่นํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน
4.1 0.85
มาก
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง
4.1 0.83
มาก
5. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม
4.0 0.73
มาก
6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไ ดนาสนใจ
4.1 0.85
มาก
7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
4.3 0.66
มาก
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา
4.1 0.72
มาก
9. นักเรียนไดทราบผลการประเมินงานของตนเองทุกชั่วโมงที่เรียน
3.9 0.67
มาก
10. นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง
4.1 0.83
มาก
11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการ
4.3 0.72
มาก
ทํางาน
12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน ปรับปรุงตนเอง
3.9 0.72
มาก
และยอมรับผูอื่นตลอดจนใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
13. เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละเนื้อหาแลวมีความเขาใจและชอบวิชา
4.2 0.75
มาก
วิทยาศาสตรมากขึ้น
14. เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องที่ฉันชอบและอยากเรียน
มาก
4.0 0.83
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รายการประเมิน

x�

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

15. วิธีการสอนที่ครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและประสบผลสําเร็จ
4.1 0.76
มาก
ในการเรียนเพิ่มขึ้น
16. วิธีสอนที่ครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.1 0.83
มาก
17. นักเรียนตื่นเตนและชอบเมื่อไดลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 0.81
มาก
18. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา
4.0 0.69
มาก
19. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมีความรู เรื่อง
4.0 0.79
มาก
น้ําเพื่อชีวิต มากขึ้น
20. เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูมคี วามยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
4.2 0.88
มาก
รวมเฉลี่ย
4.08 0.75
มาก
จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต พบวา เนื้อหาใน
กิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2, S.D. = 0.88)
เนื้อหาที่นํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนาสน มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องที่ฉันชอบและอยากเรียน และวิธีสอนที่ครูใช
สอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.83)
ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับ
มาก

สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องน้ําเพื่อ
ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัด
กิจกรรมระหวางเรียน (E 1 ) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) มีคาเทากับ 84.17 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีคาเทากับ 85.5/84.17 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ
ของผลลัพธสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติยา จงรักษ และประสาท เนืองเฉลิม (2559) ไดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานโดยเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ 75/75
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ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 79.71/75.20
2. เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ งน้ํ า เพื่ อ ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศิริชัย เพชรรักษ (2559) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดย
ใชกระบวนการวิจัยเปนฐานของนักศึกษาระดั บปริญญาตรี สาขาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ศึกษารายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ผลการวิจัย
พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน พบวา ในการสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผาน
ทุกคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องตน ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนวิชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องตน (ECT4001) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาเขาชั้นเรียนอยาง
สม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะการ
ทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน
3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
พบวา เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2,
S.D. = 0.88) เนื้อหาที่นํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนา
สน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนได
ทํากิจกรรมดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องที่ฉันชอบและอยากเรียน และวิธี
สอนที่ครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. =
0.83) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา ชุมสุคนธ และนิลมณี พิทักษ (2559) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.09, S.D. = 0.18) ทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และประโยชนตอนักศึกษา
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เปนการนํากระบวนการจิตตปญญามาชวย
ในการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนมุงพัฒนาจิตใจของผูเรียนเปนการพัฒนาปญญาและคุณลักษณะไป
พรอมกัน เกิดความไวใจระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิดพื้นที่ปลอดภัยในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด
กลาที่จะคิด กลาที่จะพูดมากขึ้น เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรูดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะ
ตระกูล, 2558) และการสอนแบบระบบพี่เลี้ยงเปนการสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถาม
กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะหและเกิดการเรียนรูเพื่อใหและนําความรูไปเชื่อมโยงและประยุกตใชไดจริง และ
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หรือ Research – Based Learning : RBL เปนรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงาน จากกระบวนการคิด การทํางานที่เปน
ระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา คนควาตอบจากการสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ํา
เพื่อชีวิต เปนการปลูกฝง และสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ เรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําความรูที่
ไดไปใชในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโดยทําการประยุกต
เนื้อหาใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและชุมชน
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ําเพื่อชีวิต ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการใน
ระดับชั้นอื่น หรือสาระการเรียนรูอื่นๆ ได ทั้งนี้ โดยการประยุกตเนื้อหาและขอคําถามตางๆ ใหมีความยากงาย
สอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชา
อื่นๆ
2.2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปทดลองใชกับ
หลายๆ โรงเรียนเพื่อจะไดขอสรุปผลการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
Achievement in Social Studies in Geography of Asia Using the CIPPA Theory of Students in
Grade 7 Ban Suwannaphum School, Muang District, Kamphaengphet Province
นรากร กอนจันทรเทศ 1 เลเกีย เขียวดี 2 และสรวุทธิ พิทธยะพงษ 3
Narakorn Konchantes Lakia Khieodi and Sarawuthi Pittyapongs
1

นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 หองเรียน 22 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นทบทวนความรูเดิม 2. ขั้นการแสวงหา
ความรู 3. ขั้นการศึกษา ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4. ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจกับกลุม 5. ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู 6. ขั้นแสดงผลงาน 7. ขั้นการประยุกตใชความรู
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 12 ชั่วโมง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัย One Group
Pretest- Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา t ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใชรูปแบบซิปปาสูงกวา กอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ การจัดการเรียนรูแบบซิปปา
Abstract
This research aimed to study the learning achievement in social studies. The populations
were 22 students in grade 7 in the second semester of the academic year 2017 under the
jurisdiction of the office of the basic education commission, the sample group used random as
purposive sampling taught by CIPPA. The research methodologies were 1) review students
background knowledge 2) seek knowledge 3) study to understand new information / knowledge,
and to link new knowledge with previous knowledge 4) exchange knowledge in group 5)
summarize and organize knowledge 6) present 7) apply knowledge. Duration of the research was
1

นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ
3
อาจารยประจําโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
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12 hours. One Group Pretest - Posttest Design used in the research was the CIPPA Achievement
test. Statistics used in data analysis included arithmetic mean and standard deviation. The results
of the study revealed that after the experiment, the mean scores of the social at the level of .05
was significantly higher than before learning at the .05 level.
Keywords : Achievement/ CIPPA Learning Management
ความเปนมาและความสําคัญ
การที่ประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคงไดนั้นองคประกอบสําคัญประการหนึ่งก็คือ
การที่ ค นในประเทศได รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ที่ ดี ซึ่ ง การศึ ก ษาที่ ดี นั้ น จะต อ งทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถนํ า ความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นําไปพัฒนาตนเองและรวมพัฒนาสังคมไดการจัดการศึกษาของชาติจึงเปนเรื่อง
ที่สําคัญมากดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 (ทิศนา แขมมณี 2545 ก : 167 ) “งานดานการศึกษา
เปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมือง
เปนขอใหญ ”และเนื่องจากการศึกษาเปน เรื่องของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาของชาติจะตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบและจริงจัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาตอง ยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรี ยนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็มตามศัก ยภาพ และในมาตรา 24 ได กลาวถึงการจั ด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกั บความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง ความแตกต างระหวา งบุคคล (2) ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเปนหนวยงานหลักที่จะพัฒนา
ผูเรียนให บรรลุตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดหมายที่มุงพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูหนึ่งที่สถานศึกษา ตองใชเปน
สาระหลัก ใหนักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในหลักสูตร
ดังกลาวกําหนดใหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระยอยอีก 5 สาระ ไดแก สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิตในสังคม, สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร, สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ซึ่งสาระการเรียนรูภูมิศาสตรเปนสาระหนึ่งที่
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จําเปนตองเรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
โดยนักเรีย นจะตองมี ความรูความเขาใจลั กษณะของโลกกายภาพทั้งทางดา นภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปตางๆ ทั่วโลก (กรมวิชาการ, 2551 : 12) ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบซิปปามาใชในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ประกอบกับในปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ
ไดมุงพัฒนาใหเปนไปตามศักยภาพและความตองการของผูเรียน ครูผูสอนจึงมีหนาที่หลักในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียน เปนคนดี มีปญญา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุ ข ดัง นั้น ผู วิจั ยจึ งจัด ทํา การวิ จัย ในชั้ นเรีย นเพื่ อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ชาสัง คมศึก ษา เรื่อ ง
ภู มิ ศ าสตร ท วี ป เอเชี ย โดยใช  ท ฤษฏี ก ารเรี ย นรู  แ บบซิ ป ปา ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา
สมมติฐานของงานวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร
ทวีปเอเชีย โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling)
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา

วิธีการดําเนินการวิจัย
1.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้เ ป น นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นบา นสุ วรรณภู มิ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 22 คนโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling)
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยดําเนินการสอน
ดวยตนเอง ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ
2.เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู การเรียนแบบซิปปา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1.แผนการจัดการเรียนรู การเรียบแบบซิปปา
1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนํามาใชใน
การสรางแผนการจัดการเรียนรู
1.3 ศึกษาสาระการเรียนรูที่จะนํามาใชในการทดลอง คือ สาระภูมิศาสตรกลุมสาระ สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรู ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แลวนํามาวิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรู การเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 12
คาบ ซึ่งประกอบดวย
1.4.1 สาระสําคัญ
1.4.2 จุดประสงคการเรียนรู
1.4.3 สาระการเรียนรู
1.4.4 กระบวนการเรียนรู
1.4.4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
- สรางและกระตุนความสนใจ หรือเตรียมความพรอมในการเรียน
1.4.4.2 ขั้นกิจกรรม
- ขั้นการสรางความรู (Construct)
- ขั้นไตรตรองระดับกลุมมีปฏิสมั พันธ (Interaction) มีสวนรวม
(Paticipation) การเรียนรูกระบวนการทํางานและความรู (Process and
Product)
- การประยุกตนําความรูไปใช (Application)
1.4.4.3 ขั้นวิเคราะห
- วิเคราะห อภิปรายผลงานและขอความรูที่สรุปไดจากกิจกรรม (Product)
- วิเคราะห อภิปราย กระบวนการเรียนรู (Process)
1.4.4.4 ขั้นสรุปและการประเมินผล
- สรุปและประเมินผลการเรียนรูต ามวัตถุประสงค
1.5 นําแผนการการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของขั้นตอนตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู
1.6 นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ด ไ ปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย น
บานสุวรรณภูมิที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 33 คน เพื่อหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
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ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน การสอนวิชา
สังคมศึกษาของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1-140)
2.2 สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ตามสาระการเรี ย นรู ที่ ใ ช ใ นการทดลอง
โดยยึ ดเกณฑต ามผลการวิ เ คราะห ห ลัก สู ต ร ข อ สอบที่ สร า งเป น แบบเลื อ กตอบ 4 ตั วเลื อ ก โดยให ค รอบคลุ ม
สาระที่สอน จํานวน 50 ขอ
2.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพื่อปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นและคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอ ง (IOC) ตั้ง แต 0.5 ขึ้ นไป นํ ามาปรับ ปรุ ง แก ไขคํา ถาม ตั วเลือ กและการใช ภ าษา ตามคํ า แนะนํ าของ
ผูเชี่ยวชาญ
2.4 นําแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนที่ไ ดป รับปรุง แก ไขแลว ไปทดลองใช กับนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 33 คน ที่เคยเรียนบทเรียนนี้แลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.35 -0.85 และมีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.26 – 0.40 มีคาความเชื่อมั่น 0.73
2.5 นําแบบทดสอบที่นักเรียนทําแลวมาวิเคราะหเปนรายขอโดยการตรวจใหคะแนนขอที่ถูกให
1 คะแนน สวนขอที่ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบเรียบรอยแลว จึงทําการ
วิเคราะหเพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอโดยใชเทคนิค 27 %
ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 3-35) แลวเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และ
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปคัดเลือกไว 30 ขอ
2.6 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 22 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (บุญชม ศรีสะอาด
, 2544: 180)
3.การดําเนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre Experimental แบบ The one-group pretestposttest Design) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบสุม กลุม – สอบกอนสอบหลัง
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
Pre-test

Treatment

Post-test

𝐨𝟏

X

o2

เมื่อ o1

หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test)

X

หมายถึง การเรียนแบบซิปปา

o2

หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)

2. วิธีดําเนินการทดลอง
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) นักเรียน จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที
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2. ดําเนินการสอนกับกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบอีกครั้ง (Post-test)
4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
4.การวิเคราะหขอมูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
โดยใช t-test Dependent test
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา สรุปผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได ดังนี้
1. หลั ง การทดลองค า เฉลี่ ย ของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมาย เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปาจากการศึกษาคนควาสามารถ
อภิปรายผล ไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
จากการวิจัย พบวา หลัง ทดลองนักเรียนที่ได รับ การจัดการเรีย นการสอนวิชาสั งคมศึกษาโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปาใชหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีการใช
กระบวนการทางสติปญญา และมีสวนรวมในการเรียนทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งมีขั้นตอนการสอน
โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนการสํารวจความรูเดิมหรือเสริมในสิ่งที่ผูเรียนยังไมมี หรือตรวจสอบ
ทักษะ เปนการกระตุนความตื่นตัวทางสติปญญาใหนักเรียนดึง ความรูเดิมที่มีอยู และเชื่อมโยงไปยังเรื่องที่จะเรียน
ตอไป ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางแสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็น
พยายามแสวงหาคําตอบของขอสงสัย เหลานั้น จนสามารถสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดลอง และสรุปผลและอภิปรายผล
ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนการนําความรูที่ได
รวบรวมไวมาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ เนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองรวมทั้งระดมความคิด รวมกัน
ทํางาน เปนกลุม มุงเนนใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาหาคําตอบทั้งจากการอาน การวิเคราะห ตีความหมายขอมูล
การทําความเขาใจและศึกษาจากแหลงความรูตางๆ ฝกใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการตางๆ เพื่อคนควาและ
ได ม าซึ่ ง คํ า ตอบ โดยครู ผู วิ จั ย ได ใ ช ก ระบวนการสอนหลายวิ ธี เพื่ อ ไม ใ ห นั ก เรี ย นเบื่ อ หน า ยในการเรี ย น เช น
การทดลอง การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู อันจะนําไปสูการขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ขั้นที่ 4
ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันทั้งในกลุม และ
ระหวางกลุม ที่ไดจากการศึกษาคนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมขั้นที่ผานมา เปนการฝกและสงเสริมให
นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก รูจักตั้งคําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเปนผูดูแลและ ใหคําชี้แนะเพิ่มเติม และยังเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนได มีปฏิสัมพันธทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนความรูสึกนึก
คิดกับผูอื่นอีกดวย ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู หลังจากมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกันแลว
ครูและนักเรียนจะมีการสรุปความรูอีก ครั้งหนึ่ง และมีเทคนิควิธีการที่ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายๆ
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และมีความคงทนในการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน ผอนคลาย ทําใหนักเรียนสามารถจัดเรียงความรู
ที่ ไ ด เรี ย นมาอย า งเป น ระบบ ง า ยต อ การจดจํ า และนํ า ไปใช ขั้ น ที่ 6 ขั้ น การแสดงผลงาน เมื่ อ แสดงผลงาน
ทางวิทยาศาสตรและการประเมินผล เปนการฝกเสนอความคิดของจัดการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้ง นักเรียน
จะมีผลงานของกลุมออกมา และจัดแสดงไวในที่ที่ครูผูวิจัยจัดเตรียมไวให เปนการ ชวยใหนักเรียนตอกย้ําและ
ตรวจสอบความเข าใจของตน ตลอดจนแสดงใหเห็น ถึงความสามารถ ความสามั คคี ความคิ ดสรา งสรรค และ
ขอความรูที่ไดจากการเรียน สรางความภูมิใจใหกับกลุมตนเอง และเปนการแสดงใหผูอื่นไดรับรู อีกทั้งยังมีผลตอการ
เรียนการสอนตอไป และขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกตใชความรู เปนการเนนใหผูเรียนรูจักฝกและสงเสริมการนําความรู
ความเขาใจของตนเองที่ เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อเปนการแกปญหา ตลอดจนนํา
ความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนเพราะเปนเรื่องที่ใกลตัว
ผูเรียน ทําใหมีความอยากรูอยากเห็นและอยากเรียนในครั้งตอไป
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษามากขึ้น เชน การคนควาหาขอมูลดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การทํางานรวมกันเปนทีม
การสรางความรูดวยตนเอง และการแสดงผลงานที่สรางความภูมิใจใหกับนักเรียน โดยเฉพาะในขั้นสรุปจัดระเบียบ
ความรูนักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ ในการรวมกันสรุปความรูของกลุมออกมาเปน แผนผังความรู นักเรียนแต
ละกลุมจะชวยกันคิด และ ออกแบบผังของตนกันอยางเต็มที่ ซึ่งจากกิจกรรมตรงนี้แสดงใหเห็นวานักเรียนตาง
ชวยกันสรุป ความรูที่ตนไดมาจัดทําเปนผังความรูทําใหนักเรียนสามารถจดจําและเขาใจเนื้อหาที่เรียนไปไดดียิ่งขึ้น
สอดคลองกับ พระเทพวาที (ประยุทธ ปยุตโต อางถึงในบูรชัย ศิริมหาสาคร. 2540) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาที่เนนมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาไววา "การเรียนตองเริ่มตนจากตนเอง การเรียนตองควบคูกับ
การปฏิบัติ และการเรียนตองควบคูกับความสนุกสนาน" และอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมก็คือ การที่นักเรียนพยายามที่จะตั้งคําถามและตอบคําถามกับ
เพื่อนทําใหไดฝกใชความรูที่เรียนมาไปอยางไมรูตัว ซึ่งตางไปจากการเรียนการสอนตามปกติ ที่เปนการเรียนการสอน
โดยเนนการบอก การอธิบาย การสาธิต และการซักถาม เนื้อหาในการเรียนของครูหรือในบางครั้งอาจจะมีการ
ทดลองบางแตก็ไมบอยนัก โดยมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคนควา กระบวนการคิด กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง ทักษะ การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และการประยุกตใชความรู
อันเปน ทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนเปาหมายหลักของการจัดการเรียน การสอน (ทิศนา แขม
มณี. 2544: 53) และสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา พรชัย(2548:บทคัดยอ) ซึ่งคนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแบบซิปปานักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนต่ํา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมกลาแสดงออก
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม ใชประสบการณตรง และเรียนรู
เนื้อหาควบคูไ ปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ ไดเปนอยางดี สงผลใหคาเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปาไปใชประกอบการจัดการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาในเรื่องอื่นๆ อีก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคงทน และสามารถนําเอาความรู
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปได
1.2 ครูผูส อนควรจะแนใจว านักเรียนมี ความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุม มากน อยเพี ยงใด
ถาหากพบวาผูเรียนยั งขาดทักษะในดานการทํางานกลุม ครูผูสอนควรจะมีการฝกทักษะ การทํางานกลุมกอ น
เนื่องจากกระบวนการกลุมมีบทบาทและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปา
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1.3 ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปนกันเองกับนักเรียน เพื่อเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตาม หลักซิปปา
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนอื่น และระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลักซิปปา กับตัวแปรอื่นๆ
เชน ทั กษะการคิดวิ เคราะห ทั กษะการคิ ดแกป ญหา ความคงทนของการเรี ยนรูใ นวิ ชา สั งคมศึก ษา ความคิ ด
สรางสรรค การสื่อความหมาย การสื่อสาร ฯลฯ
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงค 1. เพื่ อเปรียบเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิชา สังคมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 3. เพื่อศึกษาเจตคติในการเรียน วิชา วิชา สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกม เปนสื่อการ
เรียนรู
ผลการวิจัย พบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสือ่ การเรียนรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู/ เกม/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ความสนใจ
Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of social,
religion and culture subject of grade 4 students using game as learning materials before and after
learning. 2) to compare the learning achievement of grade 4 students after organizing taught by
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using games as learning materials. 3) the study students’ interest after learning in social studies,
religion and culture subject taught.
The research findings were as follows:
1) Grade 4 students were taught using games as learning material. The learning
achievement in social studies, religion and culture subject was higher than before. Statistically
significant was at the .05 level.
2) Grade 4 students were taught using the game as learning material. The learning
achievement in social studies, and culture subject was higher than the criteria. Statistically significant
was at the .05 level.
3) Grade 4 students were interested in learning social studies, religion and culture
subject taught by using the game as a learning medium after.
Keywords : learning /game /Achievement/interest
ความเปนมาและความสําคัญ
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ทักษะการเรียนรูการคิด และทักษะการมีชีวิต โดยจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรูกวางและลึกในหลายเรื่อง รวมทั้งมีทักษะ
ในการจําแนกแยกแยะขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการคิดที่ดีมีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมควร มีจิตแหงความ
เคารพมีจิตแหงจริยธรรม เพื่อความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก โดยในศตวรรษที่ 21 เปนเพียงแคโคชหรือ
เปนผูแนะนําในชั้นเรียน ซึ่งแตกตางจากการจัดการเรียนรูในสมัยอดีต ซึ่งจะเนนครูเปนศูนยกลางมีหนาที่เปนผูบรรยาย
หรือควบคุมชั้นเรียนเปนสวนใหญ และเนนการจัดการเรียนรูแบบทองจําขาดการคิดวิเคราะหเพื่อการนําไปใช ซึ่งการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีมของนักเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใน
การเรียน เพื่อความสะดวกในหองเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาเนนเนื้อหาซึ่งนักเรียนจะสามารถแสดง
ศักยภาพที่แทจริงของเขาออกมารวมทั้งผูเรียนสามารถนําองคความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงได
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกําหนดเเน
วทางในการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” ดังนั้น ผูสอนจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําผูถายทอดความรูไปยังผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงตางๆและใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใช
สร า งสรรคค วามรู ข องตน (กระทรวงศึ กษาธิ ก าร,2545,หน า 11-25) และจากพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ไดเกิดการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมุงเนน
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ รวมทั้งมุงสงเสริมใหผูเรียนมีครูนะอันพึง
ประสงค และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดใหผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู
จากการรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ซึ่งมาตรฐานของกลุมสาระวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
อิทธิพลของสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู มีทักษะ และมีคุณธรรมเพื่อเกิดคานิยมที่เหมาะสม
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มุงหวังใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามดานความรูโดยจะใหความรูแกผูเรียนดานเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและ
หลักการสําคัญในสาขาวิชาตางๆ
การสรุปรายงานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2559 พบวา ผลสัมฤทธิ์คะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเขาสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00 และ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผูเขาสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
วิ ชา สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ คื อ 47.08 ระดั บ สั ง กั ด คื อ 47.67และ
ระดับประเทศ คือ 49.18 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1,2559)
ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมยังอยูในอันดับที่ยังไม
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เราจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติในระดับชาติและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 มีคะแนนยังไมถึงครึ่งหรือรอยละ 50 ซึ่งอาจ
เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ควรคํานึงถึง คือ ครูผูสอน เพราะวาครู คือผูจัดการเรียนการสอนพูดจึงตองหา
แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงการเรียนการสอนนาสนใจมีประสิทธิภาพ และอาจเนื่องจากวิธีการสอนที่ใชสอน
อยูไมหลากหลายโดยใชในการรูหรือสื่อที่หลากหลายและการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
สาระเศรษฐศาสตร มัก จะเกิด การเรีย นการสอนสาเหตุ ของป ญหา เพราะเศรษฐศาสตรเ ปน วิชาที่ เ นน ให ผูเ รีย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีเหตุผล เกี่ยวกับสภาพหรือปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถ
ใชหลักการ กฎ หรือทฤษฎี เพื่อนําไปสูการแกไขปญหานั้น ๆ ในกระบวนการการผลิต การแจกจาย และการบริโภค
สินคาและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน แมวาวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร
นี้ จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติบาง เชน การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ การคํานวณคาตางๆ GDP GNP ฯลฯ
แตก็ยังเปนวิชาที่คอนขางยากและมีเนื้อหาซับซอน ทําใหนักเรียนเขาใจไดยาก และผลสัมฤทธิ์ออกมาในลักษณะคอนขาง
นอย ทําใหนักเรียนรูสึกนาเบื่อไมสนใจเรียน
การพัฒนาวิธีการสอนของครูผูสอนเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่ครูควรปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและวัยของผูเรียน โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนยอมใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดทักษะเกิดความรูสึกที่ดีไมเบื่อหนายกับการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรมและการสอนที่ดีควรจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันครูผูสอน
จะตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางที่แตกกัน (ดวงเดือน ออนนุช,2537,น.67) นวัตกรรมอยางหนึ่งที่
นํามาจัดกิจกรรมที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก การใชเกมเปนสื่อการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งเกมเปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผอนคลายความตึง
เครียดชวยใหพัฒนาการทางดานรางกายและการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยกฎกติกา
บางเกมก็กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง(แพรพัน สมทรัพย,2545,น.13) การเลนเกมจึงเปนการชวยสงเสริม
และพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูและความคิดรวบยอดที่เปนพื้นฐานของความเขาใจและความคิดดานเหตุผลอยางเปน
ระบบเกมการเลนเปนสื่อการเรียนรูของผูเรียนจึงมีความสัมพันธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตกําเนิด ดังนั้น ถา
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องใดปนไปกับการเลนหรือการจัดการเรียนใหสมองกับการเรียนไดก็จะชวยใหการ
เรียนรูในเรื่องนั้นๆเกิดความประสบผลสําเร็จอยางมากการเลนมีมากมายหลายประเภท เกมนับวาเปนการเลนประเภท
หนึ่งที่มีกติการัดกุมและมักจะแขงขันดวยระหวางผูเลนดวย ปจจุบันมีผูพัฒนาเกมประกอบ การสอนขึ้นมามากโดยถือ
วาเกมจะชวยกระตุนใหเด็กพัฒนาเกิดการเรียนรูเปนสื่อการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนมากขึ้น (พงษเทพ
บุญศรีโรจน ,2553)
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จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาไดนําเกมมาใชในการเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดดีมีทักษะตางๆตาม
เนื้อหาของเกมและจดจําสิ่งตางๆไดรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น เปนการสรางบรรยากาศของ การจัดการเรียนการสอนให
สนุกสนานผอนคลายจากความตึงเครียดเปนสูตรที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทักษะความคิดริเริ่มจากการบูรณาการ
ความรูทักษะดานตางๆเขาดวยกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะนําเกมมาใชประกอบของการจัดการเรียนรูและนํามา
ทดลองสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจที่
จะทําใหนักเรียนสนใจใน การเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและจะชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและจะทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ
3. เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ
3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังที่ไดรบั การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาวิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยยึดตามหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระยะเวลาในทําการวิจัยในครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลาจํานวน
8 ชั่วโมง
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
กําแพงเพชรเขต 1

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ สังกัดสํานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
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ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน

– การจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
ตัวแปรตามมีสองตัวแปร
– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– ความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

การจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสนใจในการเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 1
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 แผน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
การเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปน
สื่อการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถาม ตามรูปแบบของลิเคอรท (Likert) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อใชในการวิจัย โดยจําแนกได
ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
3. แบบวัดความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดําเนินการสรางแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและ
บริการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. สุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาจํานวน 1 หองเรียน โดยการใชวิธีสุมการเลือกกลุม ตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 28 คน
2. แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแกไขแลว
4. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซือ้ สินคา
และบริการ ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซื้อ
สินคาและบริการฉบับเดิม
6. นําผลคะแนนทีไ่ ดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละ หลังเรียน โดยใช
การทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test แบบ One Sample)
3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู โดยหาคาเฉลี่ย ( 𝑋 ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑทั่วไปความหมายโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสนใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสนใจมาก
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คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความสนใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความสนใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความสนใจนอยที่สุด
สรุปการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลของจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูท ี่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ .ใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน
การทดลอง

N

กอนเรียน

28

หลังเรียน

𝐗

S.D.

t

18.86

2.71

16.76*

23.50

2.08

จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูกอนเรียนสูงกวาหลังเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูร ะหวางหลังเรียนกับเกณฑ
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูร ะหวางหลังเรียนกับเกณฑ
วิธีสอน

N

หลังการสอน

28

คะแนนเกณฑ

𝐗

23.36

S.D.

t

Sig.

2.08

1.28

0.010*

24.00
0
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ หลังที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู สูงกวาเกณฑ รอยละ 80
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
ตาราง แสดงการศึกษาเจตคติในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู
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รายการขอความ

𝐗

S.D.

ความหมาย

1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาที่นาสนใจ

4.90

0.31

มากที่สุด

2. นักเรียนชอบทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.64

0.62

มากที่สุด

0.18

มากที่สุด

0.18

มากที่สุด

0.31

มากที่สุด

0.26

มากที่สุด

0.35

มากที่สุด

0.39

มากที่สุด

0.47

มากที่สุด

3. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาที่ทําใหเกิด ความ
4.95
สนุกสนาน
4. นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.96
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสวนชวยใหสามารถอยูรวมใน
4.89
สังคมไดอยางมีความสุข
6. นักเรียนมีความสุขมากเมื่อไดเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
4.93
วัฒนธรรม
7. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหขาพเจาเปนคนกลา
4.85
แสดงออก
8. นักเรียนฟงครูอธิบายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยางตั้งใจ
4.82
9. นักเรียนมีความกระตือรือรนที่ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
4.82
วัฒนธรรม
10. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ไดรบั
4.94
มอบหมายอยางสม่ําเสมอ
11. ทําแบบฝกหัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวยตนเอง
4.61
12. หาหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอานในเวลาวางอยู
4.64
สม่ําเสมอ
13. นักเรียนยกมือถามครูทันทีถาไมเขาใจในเวลาเรียนวิชาสังคมศึกษา
4.92
ศาสนาและวัฒนธรรม
14. นักเรียนทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรียบรอยและ
4.75
ตรงเวลาอยูเสมอ
15. เตรียมอานหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลวงหนากอนถึง
4.93
ชั่วโมงเรียน
16. นักเรียนเปนผูตอบคําถามกอนใครในหองในเวลาที่ครูตั้งคําถามในชั่วโมง
4.68
เรียน
17. นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5
18. ความสามัคคีในกลุมเพื่อนจะทําใหชิ้นงานที่ครูออกมาดี
4.93
19. นักเรียนแบงกลุม ทํางานจะสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะตางๆ ไดดี
4.75
20. การที่สมาชิกในแตละคนไดทํากิจกรรมรวมกัน
4.79
ทําใหนักเรียนเกิดความยอมรับในความสามารถของตนเอง

0.18
0.73
0.37
0.18
0.58
0.26
0.66
0
0.26
0.64
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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รวม

𝐗

4.58

S.D.

ความหมาย

0.41

มากที่สุด

จากตาราง พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังที่ไดรับการสอน โดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู โดยมีภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X=4.58) พบวา นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากที่สุด
(X=5.00) นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากที่สุด (X=4.95) และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาที่ทําใหเกิดความสนุกสนานอยูในระดับมากที่สุด (X=4.95) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่รับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียน เเละหลังเรียน ผลการทดลองพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่งกลาวคือ คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหลังเรียน
สูงกวาเกณฑ เนื่องจากกิจกรรมเกมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกนักเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเองชวยใหนักเรียนรูจักคิดและตัดสินใจดวยตนเอง
การใชเกมชวยใหบรรยากาศเปนไปอยางมีชีวิตชีวา สรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน (วันเพ็ญ พวงมะลิ,2543,
หนา 20) และสอดคลองกับงานวิจัยของประสงค อุทัย และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในทางการเรียนและความชอบจากการสอนโดยใชเกม กับการสอนปกติ : ในวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนฝงธนบุรี 5 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใชเกม
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และความชอบจาก
การสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวาการสอบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอน
โดยใชเกมนั้นตัวผูเรียนสามรถสรางใหดึงดูดความสนใจมากกวาการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของภาวินี กลิ่นโลกัย
และเยาวภา ประคองศิลป (2553) ไดศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานเกาะ สํา นักงานเขตมีนบุรี ผลการ
พัฒนาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม ผลการวิจัยพบวา ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สนุกสนาน และ
ไดมีโอกาสสรางประสบการณใหกับตนเองเพื่อเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดและอยากเรียนรูในบทเรียนสามารถ
จดจํา เนื้อหาไดดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนอีกดวยและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการการวิเรียนรูภาษาไทยที่เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.83ของคะแนนเต็ม และจํา นวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว
2. ความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสนใจในการเรียน
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก อาจเป น เพราะการจั ด สภาพห อ งเรี ย นให น า สนใจ มี ก ารตั้ ง คํ า ถามยั่ ว ยุ แ ละท า ทาย
ความสามารถของนักเรียน พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเห็น การ
แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางสิ่งตื่นตาตื่นใจ สิ่งแปลก ๆ ใหม และครูมีวิธีการสอนใหเหมาะสมโดยให
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การเสริมแรงโดยพยายามใหนักเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการทํางานนั้น ๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับ
ความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสนใจสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหทํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผกามาศ
ชูสิทธิ์ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความคงทนทางการเรียนและความชอบ จากการสอนโดย
ใชเกมกับการสอนปกติ : ในวิชาเขียนแบบ ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใชเกมให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคงทนทางการเรียนจากการสอน
โดยใชเกมสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความชอบจากการสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวา
การสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนจะเริ่มกิจกรรมการเรียนสอน ครูแจงจุดประสงคการเรียน ขั้นตอนการทํา
กิจกรรมอยางละเอียด เพื่อใหนักเรียนเขาใจและเกิดการเรียนรูไ ดงาย
2. ขณะนักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรควบคุมอยางใกลชิด
3. ครูควรกําหนดระยะเวลาเลนเกมอยางเหมาะสม เพื่อไมใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายในกิจกรรมเกมการเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ
4. หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรปลูกคุณธรรมหรือเลานิทาน
คุณธรรมสอดแทรกใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคณ
ุ ธรรมประจําใจ ประพฤติ ปฏิบตั ิในที่ดีงาม
5. ครูควรนําการจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูไ ปใชประกอบการ
สอนวิชาอื่น ๆ ดวย ตามความเหมาะสม
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ
A Comparison on Students’Achievements on Geographic Tools between TeamAssisted Individualizati on (TAI) Instructional Stratesies and Normal Classroom
Learning of Social Studies,Religion and Culture Area of Grade 9 Students.
1

2

3

ปยะรัตน โพธิ์ศรี รัตติกาล โสภัคคศรีกุล และปยธิดา วงศประสิทธิ์
Piyarat Phosri Rattikarn Sopaksrikul and Piyatida Wongprasit
1

2

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
นาบอคําวิทยาคม ไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) โดยดําเนินการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก t – test for
Independent Samples และ t – test for One Samples
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1
2
3

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครู โรงเรียนนาบ่อคําวิทยาคม
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คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) / เกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The research investigated the effectiveness of learning for Matthayom-suksa 3
students (students on Grade 9 of the secondary school) of geographic tools in Learning
Area of Social Studies, Religion, and Culture. Two purposes of this study were: to
compare on student's achievement between the normal classroom learning and the
learning after by using Team-Assisted-Individualization (TAI) Method, and to compare on
student's achievement between the learning after by using Team-AssistedIndividualization (TAI) Method based on the criterion. The samples selected by random
assignment technique were Matthayom-suksa 3 students from Nar-Boh-Kum Wittayakom
high school in Kamphaeng-Phet province. The experiment was conducted in a 50-minute
period of 8 periods during the second semester of the 2017 academic year. The
instrument was the achievement test for the learning package of learning area of Social
Studies, Religion, and Culture on geographic tools. And the T–test for Independent
Samples The T–test for One Samples were statistically used for the collected data
analysis.
The findings of this research revealed that: the students on Team-AssistedIndividualization (TAI) instructional method in learning area of Social Studies, Religion and
Culture, who gained a significantly higher score of academic achievements than the
students on the normal classroom learning at the .01 level. And finally, the result
showed that the students’ academic achievements about geographic tools in learning
area of Social Studies, Religion, and Culture after by using Team-Assisted-Individualization
(TAI) learning Method, were higher than the criterion set 70 percentage at the .01 level.
Keyword : Team Assisted Individualization / achievement
ความเปนมาและความสําคัญ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร หนาที่พลเมือง
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ดังนั้นวิชาสังคมศึกษาจึงชวยใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนา การเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอื่น ยอมรับในความแตกตาง
มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไ ปปรับใชในการดําเนินชีวิต มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
อยูในสังคมอยางเปนสุข เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเปนเปาหมายที่แทจริงของการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา (ทัศพร สุนทราลัย . 2557 : 1)
ความสําเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่ผูเรียนเขาใจ
และนํามาใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันได ใหเปนชีวิตที่ดีงามและชวยสรางสรรคสังคม ดังนั้น
การจัดการเรียนการเรียนรูสังคมศึกษาจึงเชื่อมโยงใหเด็กเรียนรูการใชชีวิตที่ถูกตอง อยูอยางมีความสุข
โดยเรียนผานสถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน หรือในโรงเรียน หรือวิเคราะหจากตัวอยางสถานการณ
ที่เปนจริงในสังคม เพื่อใหเด็กฝกคิดวิเคราะห รูทันการเปลีย่ นแปลง รูจักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของ
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ตัวเอง และมีวิถีชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปน
การศึกษาที่พัฒนาทั้ง 3 ดานของชีวิตของเรานั่นคือ 1. ดานพฤติกรรม (ศีล) คือ พฤติกรรมในความสัมพันธ
กับโลกแหงวัตถุ ไดแก การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการสงเสริมคุณภาพชีวิต มีประสิทธิ ภาพในการใช
งานใหดูเปน ฟงเปน และการบริโภคปจจัย 4 รวมถึงการใชประโยชนจากวัตถุอุปกรณตางๆ รวมทั้ง
เทคโนโลยีดวยปญญา มุงคุณคาทีแ่ ทจริง และสงเสริมการพัฒนาชีวติ เรียกวา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน
พฤติกรรมในการสัมพันธกับโลกแหงชีวิต ไดแก การอยูรวมสังคม โดยไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอน
มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษยชวยเหลือเกื้อกูลกันดํารงตนอยูในขอบเขตแหงศีล 5 รักษากติกาสังคม
กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณตางๆ มีการใหเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือ ใหความสุข
กับเพื่อนมนุษย สงเสริมการสรางสรรคสิ่งดีงาม พฤติกรรมในดานอาชีพ คือ ทํามาหาเลี้ยงชีพที่เปน
สัมมาชีพ ไมกอความเดือดรอนแกผูอื่น เปนอาชีพที่เอื้อตอการพัฒนาชีวิตของตน ไมทําใหเสื่อมจาก
คุณความดี 2. ดานจิตใจ (สมาธิ) คือ คุณภาพจิต ไดแก คุณธรรมความดีงามตางๆ เชน เมตตา กรุณา
กตัญูกตเวที หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งจะหลอเลี้ยงจิตใจใหงอกงาม และเปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม
สมรรถภาพจิต ไดแก ความสามารถ เขมแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝรู ใฝดี ใฝทํา) มีความเพียร (วิริยะ)
ขยัน (อุตสาหะ) อดทน (ขันติ) มีสติ ควบคุมได สงบ มีสมาธิ ไมประมาท ทําใหกาวหนามั่นคงในพฤติกรรม
ที่ดีงามและพรอมที่จะใชปญญา สุขภาพจิต ไดแก สภาพจิตที่ปราศจากความขุนมัว เศราหมอง เปนจิตที่
สดชื่น ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซึ่งสงผลตอสุขภาพกาย และทําใหพฤติกรรมที่ดีงาม
มีความมั่นคง 3. ดานปญญา (ปญญา) มีการพัฒนาหลายดาน หลายระดับ เชน ความรูความเขาใจใน
การฟง เลาเรียน และรับขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ รับรูประสบการณและเรียนรูส ิ่งตางๆอยาง
ถูกตองตามความเปนจริง คิดพิจารณาอยางมีวจิ ารณญาณ ใชปญญา รูจักมอง รูจักคิด ที่จะใหเขาถึงความ
จริง และไดคณ
ุ ประโยชน มีโยนิโสมนสิการ ที่เรียกวา มองเปน คิดเปน รูจักคิดจัดการ ดําเนินการ ทํากิจ
ใหสําเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย แสวงหา สามารถนําความรูที่มีอยูม าเชื่อมโยงสรางเปน
ความรูความคิดใหมๆ เพื่อใชแกปญหาและสรางสรรค รูเ ทาทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย รูแจงความจริงของ
โลกและชีวิต ทําใหวางใจถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง สามารถแก ปญหาชีวิต ขจัดความทุกขในจิตใจของตน
ได หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย ดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางแทจริง (ประไพ ประดิษฐสุข
ถาวร . มปก : 1)
จากความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังกลาว หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกราช 2551 กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนกลุมสาระทีเ่ นนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจก
บุคคลและการอยูร วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปจ จัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเอง และ
ผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคณ
ุ ธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 56)
ซึ่งผูเรียนสารมารถเรียนรูไดจากสาระตางๆดังนี้ 1. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม วา
ดวยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ การอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทํา
ความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 2. หนาที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต วาดวยระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเปนพลเมืองดี
ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชือ่ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 3. เศรษฐศาสตร วาดวยการผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 4. ประวัติศาสตร วาดยเรือ่ งของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร วิธีการทางประวัตศิ าสตร พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การเปลีย่ นแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่
สําคัญของโลก 5. ภูมิศาสตร วาดวยลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมสิ ารสนเทศ การอนุรกั ษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( กระทรวงศึกษาธิการ.2551.1 )
ปญหาสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ
นักเรียนสวนใหญไมใหความสําคัญในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะเห็นวาวิชานี้
เปนวิชาที่เปนเรื่องใกลตัวนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองพึ่งทฤษฏี ในชั้นเรียนจึงไม
คอยสนใจในการเรียนการสอน ไมชอบเรียน เรียนไมเขาใจ และไมใสใจที่จะทบทวนบทเรียนในเรื่อง
ดังกลาว ปญหาที่ตามมาก็คือ เด็กเลิกสนใจการเรียน ไมตั้งใจเรียน กอปญหาในชั้นเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําลงเรื่อยๆ ปญหาสําคัญของผูวิจัย คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ มหลากหลาย
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา จะเห็นไดจากการสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(LAS) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 44.38 ปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
43.25 ซึ่งคะแนนต่ําลงกวาในปกอ น จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลีย่ ตองไดรับ
การปรับปรุง และหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหดียิ่งขึ้น นักวิชาการและผูรหู ลายทานพยายาม
ศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปทีส่ ื่อการสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากที่สุด
นอกจากนี้ครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อปรับวิธีการสอนและนําสื่อ
การเรียนการสอนมาชวยใหนักเรียนเขาใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมากยิ่งขึ้น
(เยาวลักษณ เตยรณบรรจง. 2544 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีหลายวิธี โดย
ครูผสู อนตองหาวิธีการจัดการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและเกิดทักษะตางๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ,
การสอนอภิปราย, การสอนสัมมนา และการสอนโดยใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ ะตองมุงใหผเู รียนมีความรับผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอื่นได โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การใชความคิด และการแกไขปญหารวมกัน จะนําไปสูการปรับเปลีย่ นโครงสรางทางปญญา สรางสังคมที่
มีการรวมมือ การใหผูเรียนเปนผูส รางองคความรูเกิดจากการใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted Individualization) เปน
เทคนิคการจัดการเรียนรูทผี่ สมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะ
เพื่อนชวยเพื่อน และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน โดยใหนักเรียน
ทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียน (Slavin, 1990, p. 83, อางถึงใน วัลยา เลื่อนกฐิน, 2554)
การเรียนแบบกลุม รวมมือ TAI เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งเปนการเรียนแบบรวมมือที่ผสมผสาน ระหวางการเรียน
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แบบรวมมือกับการเรียนรายบุคคล กระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียน ประหยัดเวลาทั้งผูเ รียนและผูสอน
และยังชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางาน ซึ่งจะเกิดผลดีตอผูเ รียนและผูสอน (สุรีพร ศิรินามมนตรี,
2552 : 34) การเรียนแบบกลุมรวมมือสามารถนํามาใชกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้น และจะมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเ รียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมายใน
การเรียนรู การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัตภิ ารกิจที่ซับซอน การเนนคุณธรรม จริยธรรม
การเสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม นักเรียนมีความพึ่งพอใจตอชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TAI (ธนาภรณ โคตรนารา, 2556) ซึ่งสอดคลองกับการสรางนิสัยความ
รับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุม นักศึกษาที่เรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (พัฒนศักดิ์ จิณะวงค, 2554) ซึ่งสลาวิน (Slavin,1995, p. 64, อางถึงใน
สุรีพร ศิรินามมนตรี, 2552) สรุปขอดีของการสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู( Teams Assisted
Individualization) หรือ TAI ดังนี้ (1) ชวยใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหผเู รียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง (2) สงเสริมและกระตุน ใหเกิดความชวยเหลือ (3) แกปญหาเด็กออนในหองเรียนได (4) สนอง
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีเด็กทีเ่ รียนชามีเวลาศึกษาและฝกฝนเรื่องที่ไม
เขาใจมากขึ้นและเด็กที่เรียนเร็วใชเวลาศึกษานอย (5) ชวยใหเกิดการยอมรับในกลุม โดยเด็กเกงยอมรับ
เด็กออนและเด็กออนเห็นคุณคาของเด็กเกง (6) ชวยแบงเบาภาระของครูทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงาน
สอน ปรับปรุงการสอนมากขึ้น (7) ปลูกฝงนิสัยทีด่ ีในการอยูรวมกันในสังคม (8) เสริมแรงใหเกิดขึ้นทั้งราย
กลุมและรายบุคคล
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการ
ใชชีวิตประจําวันของเราอยางมาก ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) รวมกับวิธีการสอนแบบปกติ กลุมสาระการ
เรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นผูวิจัย
จัดทําวิจัยในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยกํ า หนด
วัตถุประสงคเพื่อนําไปสูการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับเกณฑ
(รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 32101 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจยั ไดศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI)
ของสลาวิน (Slavin) ซึ่งเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูทผี่ สมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ
(Cooperative learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนเปนรายบุคคล โดยใชลักษณะการเรียนเปนกลุม ใหนักเรียน
ในกลุมทําการศึกษาและเรียนรูรวมกันชวยกัน ดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียน โดยผูส อนจะใหความเปนอิสระแกนักเรียนที่จะหาความรู
จากเพื่อนในกลุม และมีการฝกฝนโดยใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงตองศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนปกติ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ที่มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้
1. การจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุม่
ช่วยรายบุคคล (TAI)
2. การจัดการเรี ยนการสอนตามปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพประกอบ 1
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาบอ
คําวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) แลวแบงเปน
- กลุมทดลอง นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม ชวย
รายบุคคล (TAI)
- กลุมควบคุม นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการเรียนรู 2 วิธี คือ
1.1 การจัดการเรียนรูโ ดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI)
1.2 การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม ซึ่งเปนกลุม ตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนปกติ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม ชวยรายบุคคล (TAI)
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัตติ นถูกตอง
3. การทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใชเวลาสอน
8 คาบ คาบละ 50 นาที
- กลุมทดลอง จัดการเรียนการสอนแบบกลุม ชวยรายบุคคล (TAI)
- กลุมควบคุม สอนตามปกติ
5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบ
กอนเรียน
6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
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การวิเคราะหขอมูล
ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจยั มีลาํ ดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
นักเรียนที่รับการเรียนการสอบตามปกติ โดยใชสถิติ t – test for Independent Samples
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI)
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของกลุมทดลอง (สอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI)) และ กลุมควบคุม (สอนตามปกติ)
กลุมตัวอยาง

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

𝑛

𝑘

𝑋�1

𝑋�2

𝑀𝐷

25
20
6.16 15.04
8.88
25
20
5.76 12.12
6.36
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 �𝑡.01,48 = 2.68�

𝑆𝑀𝐷1 −𝑀𝐷2

0.80

จากตาราง 2 พบวา กอนการทดลองนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่ไดรบั การสอนตามปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใกลเคียงกัน (กลุมทดลอง𝑋�1 = 6.16, กลุม
ควบคุม𝑋�1 = 5.76) หลังการทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples ปรากฏผลใน
ตาราง3
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล(TAI) เรื่องฟงกชันกําลังสอง กับเกณฑ (รอยละ 70)
การทดสอบ
การทดลอง

𝑛
𝑘
𝑆
𝜇0 (70%)
𝑋�
25
20 15.04 2.54
14
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (𝑡.01,24 = 2.49)

𝑡
2.52

𝑡

3.15
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จากตาราง 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวา เกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) สงผลใหผูเรียนสามารถลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถ
ของตนและพัฒนาการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม มีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของ
การเรียน โดยผูสอนจะใหความเปนอิสระแกผูเรียนที่จะหาความรูจากเพื่อนในกลุม และผลตอบแทนอาจ
อยูในรูปคะแนนหรือสิ่งอื่นซึ่งควรเปนสิ่งที่จูงใจ กระตุนใหผูเรียนในกลุมรวมมือกันเรียนรู โดยมีขอดีของ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุม ชวยรายบุคคล (TAI) คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการชวยเหลือภายใน
กลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวยสงเสริมความสามารถ
และสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กที่เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น เด็กที่เรียนเร็วมีโอกาส
ชวยเหลือเพื่อนที่ออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกันภายในกลุม เด็ก
ออนไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกง 4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน ครูจะไดมเี วลา
ดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึง อีกทั้งทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงานสอนมากขึ้นดวย
5. ชวยปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรว มกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองมากขึน้
และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแกผเู รียนอัน
เนื่องมาจากการเสริมแรง ซึ่งจะแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ เพราะการสอนตามปกตินั้น
ครูเปนผูสอน และอธิบาย ยกตัวอยาง เมื่อนักเรียนสงสัยก็จะไดรับคําตอบจากครู ซึ่งถาครูสอนแลว
นักเรียนตามไมทัน นักเรียนบางคนก็จะไมถาม เนื่องจากอาย ไมกลาถามครู ก็จะทําใหตนเองไมเขาใจ
เรื่อยมา จึงสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผูรหู ลายทานพยายามศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปที่สอื่
การสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากที่สดุ นอกจากนี้ครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อแก
ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวชิ าสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรับวิธีการสอนและนําสื่อการ
เรียนการสอนมาชวยใหนักเรียนเขาใจในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น (เยาว
ลักษณ เตยรณบรรจง. 2554 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายวิธี โดยครูผสู อนตอง
หาวิธีการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิด
ทักษะตางๆ ซึ่งผูวิจัยเลือกใชการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบกลุมรวมมือรายบุคคล ซึ่งพบวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม ชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04
คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 ทั้งที่เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เปน
การจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนมีกลุม มีความรับผิดชอบมากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็น กลา
ซักถาม กลาพูดคุยกับเพื่อน เมื่อไมเขาใจ ซึ่งจะเปนผลดียิ่งกวา ซักถามครูเพราะตัวนักเรียนเองก็จะไมกลา
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ทําใหนักเรียนในกลุมมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับขอดี คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการ
ชวยเหลือภายในกลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวย
สงเสริมความสามารถและสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กที่เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น เด็ก
ที่เรียนเร็วมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่ออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม เด็กออนไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกง 4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน
ครูจะไดมเี วลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึง อีกทั้งทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงาน
สอนมากขึ้นดวย 5. ชวยปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูร วมกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูข อง
ตนเองมากขึ้น และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแก
ผูเรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการวิจัยนี้พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. ครูควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาใบความรูและการทําแบบฝกหัดแตละครั้ง เพื่อให
นักเรียนมีเวลาในการซักถามที่เพียงพอ
2. ครูผูสอนตองดูแลทักเรียนใหมั่วถึงทุกกลุม ใหคําปรึกษาและตรวจสอบความถูกตองอยาง
สม่ําเสมอ
3. ครูผูสอนควรเตรียมกิจกรรมเพิม่ เติมสําหรับนักเรียนที่ทําแบบทดสอบรายคาบเสร็จและ
ถูกตองกอน
4. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล
(TAI) ในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องอื่นๆ
5. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล
(TAI) ในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางสังคมศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
Learning Achievement on Geographical Development and Tools of Geography
by Using Cooperative Learning STAD of The Grade 11 .
เบญจวรรณ หอมรื่น 1 วรพรรณ ขาวประทุม 2 และภัทรนัญ กัลปพฤกษ 3
Benjawan Homruen1 Worapan Khaopratoom 2 and Phattaranan Kanlapaphuek3
1

นักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ
(80/80) กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ STAD
จํานวน 7 แผน , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิก์ อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.86
คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.65 คะแนน คิดเปนรอยละ
83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
The objectives of this research were to : 1. study and compare the group behaviors and
learning achievements of grade 11 students on the learning unit about geographical development
and tools of geography before and after using the cooperative STAD technique for teaching, and 2.
1

นักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม
2
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compare the learning achievements from using the cooperative STAD technique with the 80%
criterion. The sample group, selected by purposive sampling, was 37 students of grade 11. The
research instruments were lesson plans, group working behavior observation forms, and learning
achievement assessment from mean, standard deviation, t-test
The research found that:
1. The achievement of pre–studied and post-studied of grade 11 students was at 8.86 point
and 16.65 in order, higher than the pre- test at0.5 level.
2. The achievement of grade 11 students was at 16.65 point. The percentage was 83.24, higher than
standard at 0.5 level.
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ และมีความจําเปนอยางมากเพราะเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ ทั้งทางดานสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เปนเครื่องมือที่ใช
ประกอบการดําเนินชีวิต การศึกษาจะมีประสิทธิภาพนั้นตองมีแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยมีผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดของการพัฒนา ซึ่งในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง คือการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคน จึงตอง
ใหความสําคัญกับผูเรียนตั้งแตการวางรากฐาน การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในสภาวะ
ปจจุบันมนุษยเรามีการแขงขันสูง ดังนั้นการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่หลากหลาย และผานกระบวนการวิเคราะหที่
เหมาะสม ดั่งเชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปที่5 ไดมุงเนนใหผูเ รียนเข าใจการทํางาน มีความคิดสร างสรรค ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และ ทักษะการแสวงหาความรูอยางมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทํางานที่ดี
การเรียนรูแบบรวมมือ (Student Team Achievement Division หรือ STAD) หมายถึง การเรียนแบบ
รวมมือที่กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียน
ที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน เปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมี
สวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู
ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และ
ทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอีก
วิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีเรียนที่ควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบัน เพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและในปจจุบันการทํางานเปนทีม เปนสิ่งสําคัญในโลกยุคขาวสาร การทํางานเปนทีมไดเขามามีบทบาทเปน
อยางมาก เพราะการทํางานเปนทีมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จกวาการทํางานคนเดียว เนื่องจาก
ทุกคนมีความสามารถแตความสามารถของทุกคนมีจํากัด การนําความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิดผลงานมากขึ้น
และงานบางอยางตองการความคิดที่ริเริ่มสรางสรรค การทํางานรวมกันดวยการคิดรวมกันจึงทําใหงานออกมาสําเร็จ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวาผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
ทักษะของการทํางานเปนทีม ขาดความรวมมือในการทํางาน ไมแบงภาระงานที่ชัดเจนและขาดความรับผิดชอบในการ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ในที ม ทํ า ให ง านที่ อ อกมาไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ และงานขาดประสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ งานออกมาไม มี
ประสิทธิภาพยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากนักเรียนขาดการใสใจในบทเรียน
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จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร
และเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียน
พรานกระตายพิทยาคม ตําบลถ้ํากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนาจะเปนประโยชนและ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนที่รูจักการรวมมือกับผูอื่นไดอยางดี
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร หลังเรียนสูงกวาเกณฑ
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเนื้อหา เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือ ในการศึกษา
ภูมิศาสตร โดยจําแนกออกเปน 7 เรื่องยอย ดังนี้
- พัฒนาการทางภูมิศาสตร
- แผนที่และชนิดของแผนที่
- องคประกอบของแผนที่
- แผนที่ภูมิประเทศ
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร
- เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบกําหนดตําแหนงบนโลก
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ดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมศิ าสตรและ
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน
การศึกษาภูมศิ าสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาคือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 ชั่วโมง
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรานกระตาย
พิทยาคม ตําบลถ้ํากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 จํานวน 4 หอง รวมจํานวนนักเรียน 175 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5/4 โรงเรี ย นพรานกระต า ยพิ ท ยาคม ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
นิยามศัพทเฉพาะ
1.เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนแตละคนซึ่งวัดไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่อง พัฒนาการทางสังคม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น
3. วิชาภูมิศาสตร หมายถึง สาขาวิชาหนึ่งที่ทําการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของ
สถานที่ที่ปรากฏอยูบนพื้นผิวโลก เรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งตาง ๆ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่แบงแยกสิ่งหนึ่ง
ออกจากสิ่งอื่น ๆ
กรอบแนวคิดการวิจัย
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ STAD

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร
เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือ
ในการศึกษาภูมิศาสตร

1077

วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 7 แผน แผนละ 1 – 2 ชั่วโมง รวมเปน 8 ชั่วโมง ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและ
ดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถ้ํา
กระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1.2 ศึกษาสาระวิชาภูมศิ าสตร กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
1.3 ศึกษาหนวยการเรียนรู สาระวิชาภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หนวย เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร จํานวน 7 แผน แผนละ 1- 2 ชั่วโมง รวมเปน 8 ชั่วโมง
1.4 ศึกษาวิธีเขียนแผนการเรียนรูแบบ STAD จากตํารา เอกสารงานวิจัย และ กําหนดรูปแบบการเขียน
แผนการการเรียนรูโดยมีองคประกอบ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ
แหลงความรู การวัดและประเมินผล
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง จน
ไดแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ จึงนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถ้ํากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 37 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร และเครื่องมือในการศึกษา
ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาสาระการเรียนรูและมาตรฐานและตัวชี้วัด เรือ่ ง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน
การศึกษาภูมศิ าสตร วิชาภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 ศึกษาวิธีการสรางขอสอบและวิเคราะหขอสอบจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของ บุญชม ศรีสะอาด
(2546)
2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน
การศึกษาภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ
ตองการใชจริง 20 ขอ
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกตองตาม
หลักวิชาการและความเหมาะสมเพื่อทําการปรับปรุง
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2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวพรอมแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินพบวาขอสอบมีคา IOC อยูที่ 1.00 สามารถนําไปใชดําเนินการ
ได
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เพื่อศึกษาความรูเดิมของนักเรียน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่สง เสริมกระบวนการคิด แบบ STAD
เรื่ อ ง พั ฒ นาการทางภู มิ ศ าสตร แ ละเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาภู มิ ศ าสตร ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 จํ า นวน 7 แผนๆ
ละ 1-2 ชั่วโมง รวมเวลา 8 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน อีกครั้งหนึ่ง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการจัดกระทํากับขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการทดลองสอนมา
วิเคราะหโดยใชเครื่องคิดคํานวณ และเกณฑการแปลคาชวยในการ วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด
แบบ STAD เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
2. วิเคราะหทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใช
แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน สถิตที่ใช ไดแก One Sample teat , Dependent Sample teat
โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre – experimental Design) ดังนี้
1) แบบวัดผลกอนและหลังทดลอง ( One Group Pretest Posttest Design)

O1 X O2
2) แบบกลุมทดลองกลุมเดียว (One – Shot Case Study )
X

O2
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สรุปผลการวิจัย
1. การทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การทดสอบของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 16.65 คะแนน
คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80
อภิปรายผล
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ไดรับการสอนโดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูก ลุมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่ง
สอดคลองกั บงานวิจัย ของ พงศธร คิ ดรัมย (2557) ไดศึ กษาเรื่อง การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ผลการวิจัยปรากฏวา 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.40/80.10 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไว 2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด
2.ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษาป ที่ 5 มี ค ะ แนนเฉลี่ ย เท า กั บ 16.65 คะแน น
คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบ เปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80 และเปนไปตามความ
มุงหมายของการศึกษาคนควาครั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ผู ศึ ก ษาค น คว า พั ฒ นาขึ้ น ได ผ า นขั้ น ตอนการสร า งอย า งเป น ระบบ
มีวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกรมวิชาการ ไดระบุไววากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียน เกิดทักษะในการทํางานเปนกลุมสามารถนําความรู ทักษะคานิยม
และเจตคติ ที่ไดรับการอบรมบมนิสัย มาใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียน และศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ความสําคัญของแผนการสอนไววา แผนการสอน
เปนหลักฐานที่แสดงถึงการเตรียมการลวงหนาของครูสะทอนใหเห็นถึงการใชเทคนิคการสอนสื่อ นวัตกรรม และจิตวิทยา
การเรียนรูของเด็กมาผสมผสานกันหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่ตนเองสอนอยู และจันทรา ตันติ
พงศานุรักษ (2557 ) กลาววา การจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือ STAD เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอยๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละ
คน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันจนบรรลุผลตามเปาหมาย ตลอดจนสงเสริมใหทํางานรวมกันเปนหมูคณะหรือทีมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ที่ตองเปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ การทํางาน
รวมกันดวยความสุขและสรางสรรค
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใช
1.1 สาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ควรเปนสาระ
การเรียนรูที่ผูเรียนมีความสนใจเปนเรื่องใกลตัวผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
1.2 สื่อและแหลงเรียนรูผูสอนควรจัดหาสื่อและเตรียมใหเพียงพอ มีการนัดหมายลวงหนากับบุคคลให
ชัดเจนในเรื่องเวลาและสาระที่ตองการเรียนรูและบุคคลนั้นควรมีการเตรียมขอมูลในการศึกษาหาความรูของผูเรียนให
ครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู
2.ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเลือกหนวยการเรียนรูอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดานความคงทนในการเรียนรูอันมีผลเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูแบบ STAD
2.3 ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ STAD
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การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
Enhancing Learning Skill in 21 Century in Critical Thinking Followed Yonisomanasikan in
Social Studies of Grade 6 Students
รุจิเรข รัตนปราณี 1 ชูวิทย ไชยเบา 2 และเดช สุวรรณนําปน 3
Rujireg Rattanapranee1 Choowit Chaibao2 and Dech Suwannampon3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนรอดนิลวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ
(การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ที่ศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาที่พลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง
วัฒนธรรมไทย ดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) กลุมเปาหมายคือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ภาค
การศึกษาที่ 1/2560 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44
คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : นักเรียน / โยนิโสมนสิการ / การคิดแบบแยกแยะ
Abstract
The purposes of this research were to 1. promote the critical thinking skills by Yonisomanasikal
(Categorized thinking) and 2. compare the achievement before and after studying of grade 6
students of Rodnil school that study in Social Studied, Civic Duty in the lesson on Thai Tradition
with Yonisomanasikal (Categorized thinking). The populations were 38 students, grade 6 of
Rodnilwittaya school, Khlonglan district, Kampaheng Phet studying in first semester academic year
2017. Data collected using pre-test and post-test, and instruments used to analyze was the
average.
The results found that:

1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรอดนิลวิทยา
2
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1. The achievement of pre-test and post-test of grade 6 students was 14.44 and 24.65 in
order, higher than pre-studied points in average .05
Keyword : Student / Yonisomanasikara / Analytical thinking
ความเปนมาและความสําคัญ
ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ไดเขาสูระบบการจัดการศึกษาในหลายประเทศ โดยเนนทักษะการ
เรียนรู (Learning Skill) ซึ่งเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการท างานที่มีความซับซอนมากขึ้นใน
ปจจุบัน คนแหงศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross- cultural
Understanding) ทักษะการรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and
Leadership) ทักษะดานการ สื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ(Communications, Information and Media
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Leaning Skills) (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21) ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณเปนสมรรถนะหนึ่ง ของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มี
เหตุมีผลพิจารณาขอเท็จจริงและประเด็น ปญหากอนการตัดสินใจซึ่งจําเปนตองมีเจตคติในการแสวงหาความรู
สามารถจําแนกขอมูล นําความรูมาอนุมานไดตรง ตามความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นครูผูสอนจึง
จําเปนจะตองมีการนํามาพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพครู
จะตองเปนผูที่มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบและ สามารถตัดสินใจแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนได (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) การจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีหลากหลายวิธี เชน การสอนโดยใช คําถาม การสอนโดยการสืบคน การสอนโดยใชแผนที่มโนทัศน การสอนแบบ
ปญหาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาถือวาเปนสถาบันที่สําคัญมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมาก
ทั้งในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงดานการศึกษา (พระเทพเวที, 2534 : 2) และในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอน ที่
เกี่ยวของกับวิธีคิด ไดแก โยนิโสมนสิการที่พระพุทธเจาทรงแนะนําไวเพื่อนําไปสูกระบวนการสรางปญญา เปนวิธีคิด
พิจารณา กําหนดใหมองสิ่งทั้งหลายใหไดคุณคา ใหเขาถึงความจริงซึ่งทําใหสามารถแกปญหาไดและรูจักริเริ่มทํา
การตางๆ อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง เนื่องจากเปนวิธีคิดที่มีระบบมีการวิเคราะหอันเปนวิธีการสําคัญสําหรับการสร
างปญญาอันบริสุทธิ์ (กานตสินี จันทรวิภาดิลก, 2550 : 2) โยนิโสมนสิการสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิต ในการ
แกปญหาและนําไปใชเพื่อมุงสูความหลุดพน เปนวิธีคิดที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะเปนวิธีที่มีหลักพุทธธรรม
ประกอบ
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่ที่จะนํารูปแบบ การสอนแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ปการศึกษา 2560 และเพื่อการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ และใหผูเรียนได
ฝกคิดตามแนวพุทธวิธี สามารถฝกใหผูเรียนไดคิดจําแนก แยกแยะองครวมของสิ่งตางๆ ออกเปนองคยอยๆ ทําให
มองเห็นความและความสัมพันธขององคประกอบยอยเหลานั้นวามีความเกี่ยวเนื่องกัน เปนเหตุเปนผลและพึ่งพา
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อาศั ยกั น อย า งไร จึ ง ประสานสอดคลอ งกัน เป น องค ร วม ทํา ใหรู แ ละเข าใจสิ่ง ต างๆ ตามสภาพความเปน จริ ง
นอกจากนี้ นวัตกรรมที่นํามาใชคือเขียนแผนผังความคิด เพื่อเปนแนวทางการฝกใหผูเรียนไดใชความคิด อยางมี
วิจารณญาณ เชื่อมโยงความคิด และจัดระบบความคิดตามหลักการเขียนแผนผังความคิด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา ที่ศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาที่พลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ดวย
แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
สาระหนาที่พลเมือง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ที่ศึกษาในรายวิชาหนาที่
พลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ทั้งหมดที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมด 38 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 38 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง หนวยการเรียนรูที่
3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการวิจัยเปนเวลา 1 ภาคเรียน โดยศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ
1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชในการสรางแผนการเรียนรูต ามรูปแบบโยนิโสมนสิการ
1.2 นําแผนการการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของขั้นตอนตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดไปใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
รอดนิลวิทยา จํานวน 38 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามสาระการเรียนรูที่ใชในการทดลองโดยยึด
เกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบที่สรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมสาระที่สอน
จํานวน 30 ขอ
2.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพื่อปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นและคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) นํามาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2.4 นําแบบประเมินที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
2.5 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8
ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบและอธิบายถึงบทบาท
หนาที่ของนักเรียนและผูวิจัย
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2. ผูวิจัยทําการทดสอบกอน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสังคมคมศึกษา วิชา
หนาที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 45 นาที
3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วัฒนธรรมไทย
4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ
45 นาที
5. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา มาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย นําขอ มูลที่เ ก็บรวบรวมจากเครื่ องมือ ที่ใชใ นการจัดการเรี ยนรู แบบโยนิโสมนสิ การ ดําเนิ นการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง
เรื่อง
วัฒนธรรมไทย มีวิธีการดังนี้
1.1 หาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย
1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ
นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า ง ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ด ว ยสถิ ติ ท ดสอบค า ที ช นิ ด กลุ ม ตั ว อย า งไม เ ป น อิ ส ระต อ กั น
(Dependent Sample T-test)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายขอมูลเปนดังนี้
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กอนและหลังที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ Dependent Sample T-test
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
ผลสัมฤทธิ์
SD
n
S.D.
t
�
𝒙
ทางการเรียน
กอนเรียน
38
14.44
10.20
.27
37.25*
หลังเรียน
38
24.65
ตารางที่ 1 พบว า นั ก เรีย นกลุ ม ตั ว อยา งที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรีย นการสอนแบบโยนิ โ สมนสิ ก าร เรื่ อ ง
วัฒนธรรมไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 1
สรุปผลการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เปนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตาม
แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44
คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.44
คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการเนื่องจากการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีที่สอนให
นักเรียนรูจักอานแลววิเคราะหอยางเขาถึงความเปนจริง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามภาวะดวยวิธีคิดแบบหลักการ
และความมุงหมายคือ สอนใหนักเรียนรูจักคิดพิจารณาใหเขาถึงความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถหรือหลักการกับ
ความมุงหมายเปนความคิดที่มีความสําคัญมาก เพราะวิธีคิดนี้เปนวิธีคิดที่สอนใหนักเรียนไดมองเห็นถึงหลักความ
เปนจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ และหลักการนําไปใช วิธีคิด แบบนี้เปนวิธีคิดที่สอดคลองสัมพันธกั น
ระหวาง หลักการที่ดีและวัตถุประสงคที่ถูกตองทําใหเกิดประโยชนที่ตองการ (พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 683689) ดังนั้นวิธีคิดแบบนี้จึงชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการครูผูสอนควรทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบใหทองแทเสียกอน เพื่อใหนักเรียนไดฝกคิดตามรูปแบบที่
ถูกตอง
1.3 ในการสอนครูควรตั้งคําถามที่หลากหลายและมีลําดับเปนขั้นตอนเพื่อปลุกเราใหนักเรียนคิดและ
และคนหาคําตอบอยางเปนระบบดวยวิธีคิดตามแบบแยกแยะสวนประกอบ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
2.1 ควรทดลองทําการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
กับนักเรียนระดับชั้นอื่น
2.2 ควรมีการศึกษาคนควาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสราง
การคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบกับวิธีการเรียนรูแบบอื่น
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ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
The Study of the Structure of Social Relationship System in the
Fire Ceremony to Worship the Hermit of Karen Society Community
(Pwo and Sgaw), Hermit Sect through the “Legend”
of Ban-Letongku, Umphang District, Tak Province
สุขเกษม ขุนทอง1
Sukkasem Khunthong
1

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

บทคัดยอ
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประวัตศิ าสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี
ผาน “ตํานาน” และ 2) เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนาํ ดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8
คน เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัมภาษณ กึ่งโครงสราง และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา พิจารณาในประเด็นความเกี่ยวโยงของ ปรากฏการณตางๆ หาคา
คําอธิบายผานระบบสังคม และสรางขอสรุป ผลการวิจัยพบวา
1) “ตํานาน” อธิบายวิถีวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง เปนมรดกทางวัฒนธรรมในการสื่อสารใหคนรุน
ปจจุบันตองประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีการสรางอัตลักษณและเอกลักษณ มีการผลิตซ้าํ ทางวัฒนธรรม เพื่อรักษา
ความสมดุลทางดานจิตใจ และสรางเชื่อมั่นในวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวม
2) ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีความสัมพันธกับระบบสังคมบนพื้นฐานของความเชื่อ และ การ
ประกอบพิธีกรรม คือ กลไกของการเชื่อมประสานที่ทําใหคนเขารวมกิจกรรม เพื่อสนองความตอง
การขั้นพื้นฐานของระบบสังคม อันเปนเงื่อนไขที่นําไปสูวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวมของชุมชนกะเหรี่ยง
คําสําคัญ : พิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ระบบสังคม
Abstract
This study aimed at 1) to explore the history of the fire ceremony to worship the
hermit of Karen society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”, and 2) to analyze the
structure of the social relationship system in the fire ceremony to worship the hermit of Karen
society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”. Purposive sampling was employed in
gathering information from spiritual leaders, masters and philosophers for 8 people. Research
instruments included; a semi-structured interview and participatory observation, content analysis,
consideration on the relevance of various phenomena, description of the values of the social
system and conclusion.
The research findings:
1. The “legend” pointed to the culture of Karen society. It is a cultural heritage to
impart to the current generation that they must perform the fire ceremony to worship the
hermit. Identity and uniqueness were created as well as cultural regenerating, these are due to
maintain a mental balance and generate a confidence of a holistic way of life.
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2. A chronicle of the of fire ceremony to worship the hermit is related to the social
relationship system based on faith and ritual conducting. It is a process combining to gather
people for activity participation and to fulfill the basic requirements of the social system.
This is a condition that leads to a holistic way of living of the Karen society.
Keywords: the fire ceremony to worship the hermit, social system
ความเปนมาและความสําคัญ
โลกาภิวตั น (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) เปนยุคแหงขอมูล
ขาวสาร (Information Age) ที่ไรพรมแดน สามารถขามพรมแดนของรัฐชาติ (Transnational) สงผลตอ“การ
เชื่อมโยง” ของวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ในสังคมโลก มีการเคลื่อนยายถายเทไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง หรือสูส ังคมอื่นๆ ได
และเกิดเปนปรากฏการณของ “หมูบานโลก” (Global Village) ซึ่งทุกสวนตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน ความ
เชื่อมโยงระหวางกันเปรียบเสมือนอยูในบานเดียวกันที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติรวมกันอยู ความแตกตางของ
วัฒนธรรมในภูมภิ าคตางๆ เริ่มทยอยลดลง มีการยึดถือวัฒนธรรมรวมเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนดานการแตง
กาย ภาษาที่ใชในการสื่อสาร เงินตรา สื่อเทคโนโลยี และอุดมการณในมิติที่ทําใหเกิดความเหมือนกันแตไมสามารถ
“หลอมละลาย” วิถีวัฒนธรรมที่แตกตางใหเหมือนกันได ผูคนและกลุมชาติพันธุกลับเพิ่มความพยายามแสดง
“ตัวตน” ให “แตกตาง”
การแสดง “ตัวตน” ให “แตกตาง” ทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติพันธุเปนเรื่องสําคัญของมนุษย
ความเปนตัวตน เกิดจากการเติบโตมาในสังคมมีกระบวนการการเรียนรู การอบรมบมเพาะ ผานสถาบันพื้นฐานทาง
สังคม มีการอบรมระเบียบกฎเกณฑทางสังคมจากคนรอบขางในสังคม และผานการหลอหลอมวัฒนธรรม อัน
หมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องของความคิดและความเชื่อที่กําหนดพฤติกรรมการ
กระทํา มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผาน
มาทางประสบการณของมนุษย เพื่อใหเกิดการรับรู และ การรับรู คือ การตัดสินทางวัฒนธรรม มนุษยเลือกที่จะ
เรียนรูและพัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบนี้ในความหลากหลาย ขึ้นอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ของมนุษย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยหลอหลอมใหเกิด “ตัวตน” ของชาติพันธุ มนุษยเราเคยชินกับวิถีชีวิต และเติบโตบน
พื้นฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของตน และสิ่งที่ติดตัวมา คือ ความเชื่อ (ศิริพร ณ ถลาง, (บรรณาธิการ),
2559 : 181; เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179 และจุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60-61)
ความเชื่อที่เนนอดีตและการใหความสําคัญกับมิติทางประวัติศาสตร กลาวคือ เมื่อเราเชื่อในสิ่งใดแลวเรา
ก็มักมีแนวโนมที่จะเชื่อในสิ่งนั้นตอไปโดยปราศจากขอกังขาใดๆ ทั้งสิ้น เราเชื่อเพราะ “เรารูวาสิ่งนั้นถูก”
ใน
สังคมประเพณี (Traditional Societies) ไมวาจะเปนระดับชนเผาทีเ่ ปนสังคมขนาดเล็ก และหรือสังคมเกษตรกรรม
ที่มีขนาดใหญกวา ลวนใหความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรม และพิธีกรรม คือ กลไกทางวัฒนธรรมที่ “สรางความ
สามัคคี” ใน “ความเปนพวกเดียวกัน” และยังเปนเครื่องมือในการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของกลุม อีกประการ
หนึ่ง คือ ชวยใหมนุษยมีความมั่นคงทางใจมีความสบายใจขึ้น อยางไรก็ดีพิธีกรรมอันเนื่องดวยการผลิต เปนแสดงความ
เคารพตอสรรพสิ่งที่มองไมเห็น มักเกี่ยวกับการขอรองใหอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาชวยเหลือในสิ่งที่มนุษยไมมั่นใจ
และหรือจัดขึ้นเมื่อชีวิตของกลุมคนอยูในภาวะวิกฤติ พรอมกับถักทอความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบตัวคน (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551, : 16; จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 : 61-63, 101; และยศ สันต
สมบัติ, 2551, : 26-27)
คนกะเหรีย่ งเชื่อวาสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวคนมีสิ่งคุมครอง คือ เจาแหงแผนดิน (ซงทะรี) เจาแหงตนไม
(รุกขจือ) เจาแหงสายน้ํา (โพตุกุ) และเทพแหงตนขาว (พิบือโหย) เปนความสัมพันธอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษย
กับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยเปนเพียงผูมาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช ดังนั้นมนุษยตองใชดวยความเคารพ ออน
นอม ตอบแทนบุญคุณดวยความพอดี และเพียงพอตอการยังชีพ (ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552 : 29 และพระธรรมปฎก
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และคณะ, 2552, : 103) สอดคลองกับงานวิจัยของนราวัลย พูลพิพัฒน และรังสรรค จันตะ, (2558 : บทคัดยอ)
ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหพธิ ีกรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุในชุมชนสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
พบวาพิธีกรรมมีพื้นฐานมาจากความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ สิง่ ศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน และพิธกี รรมทาง
ศาสนา คือ แกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่และคุณคาทาง
สังคม ที่มาและเหตุผลของพิธีกรรม คือ การรักษาพฤติกรรมที่เปนแบบแผนของสังคมและทองถิ่น
จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตองทําหนาที่
ประสานสัมพันธกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบสังคมเปนตัวกําหนด
วิถีทางที่จะบรรลุเปาหมายของคานิยม ดังนั้นการผลิตซ้ํา การปรับเปลี่ยน หรือสรางอุดมการณอํานาจขึ้นมาใหมใน
บริบทของชุมชนที่ตองเผชิญกับประสบการณทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปองสิทธิตามประเพณีของ
กลุมชาติพันธุ ทามกลางสภาวะขัดแยง ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “ราก” ในวิถีดํารงอยู (Viability) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานการณและเงื่อนไขที่ตองแขงขันกัน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยูอยางจํากัด
ผูวิจัยสนใจชุมชนกะเหรีย่ ง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ จังหวัดตาก
เนื่องจาก 1) เปนหมูบานวัฒนธรรมพิเศษ 2) มีความเชื่อแบบดั้งเดิม (ลัทธิฤๅษี) และ 3) มีความออนไหวตอ การจัด
ของอํานาจรัฐที่เขามาในรูปของการพัฒนา โดยมุงอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางสังคมผานระบบสังคม
และการทําหนาที่พื้นฐาน ไดแก การปรับตัว การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ และการรักษา แบบแผน ในวิถี
วัฒนธรรมอันเปนประโยชนตอการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ กลุมชาติพันธุ และเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ ใหสอดรับความตองการของทองถิ่นที่มีความเปน
พหุวัฒนธรรม
คําถามการวิจัย
1. ประวัติศาสตรพิธีจดุ ไฟบูชาฤๅษี (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีความเปนมาอยางไร
2. การอธิบายโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีลักษณะอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”
2. เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”
วิธีการดําเนินการวิจัย
ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)
ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของการดําเนินการออกเปน 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เปนการวิจยั แบบมีสวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) โดยให
สมาชิกชุมชน เขามามีสวนรวมในการศึกษาและเก็บขอมูล ตามหลักสังคมวิทยา ดวยวิธีการทางประวัตศิ าสตร (The
Historical Method) จากคําบอกเลา และอีกสวนหนึ่งผูวิจยั ไดเก็บขอมูล “ทุติยภูมิ” จากเอกสาร และงานวิจัย โดย
ใชเทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1.1 ขั้นการสรางเครื่องมือ
1) ผูวิจัยรางแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนขอคําถาม ในประเด็นประวัติศาสตร เกี่ยวกับพิธีจุดไฟบูชา
ฤๅษี ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ “ตํานาน”
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2) นําแบบสัมภาษณสงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสรางดานเนื้อหาและ
ภาษา ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร และ
3) ดร.อดิเรก ฟนเขียว ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
1.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ กลุม เปาหมายแบบเจาะจง ไดแก ผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leader)
และปราชญ จํานวน 8 คน
1.1.3 ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34,
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, กระทรวงวัฒนธรรม และ เอกสารทาง
วิชาการ ตลอดรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1.4 การสัมภาษณเชิงลึก เปนคําถาม “ภาพอดีต” การกําเนิดกลุม ชาติพันธุ และที่มาของ พิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี เปดกวางสําหรับประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสนทนา เพื่อใหเกิดปฏิสมั พันธทางสังคม
1.1.5 การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) ผูวิจัยเขาฝงตัว (Immerse) อยู
ในชุมชน และเขารวมกิจกรรมเปนบางครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธใหเกิดความสนิทสนม และผูถูกสังเกตจะรูต ัววา
กําลังถูกสังเกต
1.1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ใช “ลาม” ที่มีความรู ความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปว
และสะกอว) และเพื่อใหงายตอการจัดเก็บขอมูลในระดับบุคคล และใชเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Map) ซึ่งทํา
ให เกิดความเขาใจในความซับซอนตางๆ
1.1.7 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล
(ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่ และบุคคลที่ใหขอมูลนั้นๆ แลวนํามาเรียบเรียงลําดับ ของ
เหตุการณกอน-หลัง และสรุป
2. เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปว
และสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”
2.1 วิเคราะหความสัมพันธของพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี โดยใชเทคนิคการอธิบายระบบสังคม และหนาที่
พื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเปาหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การรักษาแบบแผน
2.2 การตรวจสอบขอมูล ใชผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน ตรวจสอบผล
การวิเคราะหความสัมพันธดานเนือ้ หา เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ (ตามขอ 1.1.2)
2.3 สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี
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ผลการวิจัย

15

1. สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม”
1.1 เดิมมีถิ่นฐานในประเทศพมา และอพยพยายถิ่นเขาฐานมาตั้งบานเรือนอยูในประเทศไทย มี
สาเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุหลักอยูสองประการ คือ ประการแรกความเชื่อในลัทธิฤๅษีแตกตางไปจากชนกลุมอื่นๆ
และประการที่สอง คือ ทนการกดขี่จากกษัตริยพมาไมไหว จึงพากันเดินลัดเลาะเขตรักษาพันธุสตั วปาทุงใหญนเรศวร
ดานฝงตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เขามาอยู ณ หมูบานเลตองคุฝงตะวันออก มี “อิสิ” เปนผูนําดานจิตวิญญาณ
ใชวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับชุดความรูดั้งเดิม เริ่มตั้งแตการกําเนิดมนุษยคูแรก ผาน “ตํานาน” กลาววา
“เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งขึ้นมา ผูชายชื่อวา เอทอกะระ (เหมือนแผนฟา) และผูหญิง
ชื่อวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนทั้งสองลงมาอยูในสวนอีเด เพื่อสรางมนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน
และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวนได ยกเวนเพียงตนเดียวที่หามกิน เพราะจะเกิดสิ่งที่ไมดีงามขึ้น
มึกอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนทั้งสองวา ผลไมที่หามกินนี้เปนผลไมวิเศษ มีแตเกอจาเมเทานั้นที่
กินได จึงหามไวเพื่อเก็บไวกินแตผูเดียว ดังนั้น คนทั้งสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นอกจากจะติดตอ
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กับเกอจาเมไมไดแลว ยังทําให “สิ่งที่ไมดีงาม” เขามาอยูในตัวคนทั้งสองอีกดวย เกอจาเมจึงสง อิสิเปอะมอโก (ผู
ควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงสิ้นสุด) ลงมาควบคุมทั้งคู และลูกหลานของเขาที่สืบตอกันมา”
ทั้งคูมีบุตรดวยกัน จํานวน 5 คู คูแรก คือ เจอะกวอ เปนตนตระกูลกะเหรี่ยง คูที่สอง คือ เตอะเลอ เปน
ตนตระกูลของมอญ คูที่สาม คือ โหย เปนตนตระกูลของไทย คูที่สี่ คือ เปอะเยอ เปนตนตระกูลของพมา และคู
สุดทาย คือ กอลา เปนตนตระกูลของฝรั่ง และทุกคูก็ถูกสงแยกยายกันไปสรางและขยายเผาพันธุและผสมพันธุกัน
เกิดเปนชนชาติใหมขึ้นมาบนโลก
ที่มาของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ผาน “ตํานาน” กลาววา
“กาลครั้ งนั้ น คนไทยได ไ ปขอลูก สาวของหั ว หน า กะเหรี่ย ง ชื่ อ มือ แหย แ พ (แมน างสายสร อ ย) แต
กะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเปนเวลานานถึง 3 ป ทําใหชุมชนกะเหรี่ยงขาดเกลือ และ
ปวยเปนโรคประหลาด คือ “เทาบวม” หัวหนากะเหรี่ยงจึงยินยอมยกลูกสาวให แตมีขอตกลงกันวาถาออกลูกเปน
เด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตขึ้นจะตองแตงตั้งใหเปนผูปกครองทั้งสองเผา 20 ปผานไป และเด็กที่เกิดมาเปนเด็กผูชาย
ซึ่งมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ คนไทยไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลองการแตงตั้งใหเด็กผูชายไดเปนผูนําเผา
ดังนั้น กะเหรี่ยงจึงเขามารวมงานดวย ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและสุรา และเมื่อเมาแลวก็ไดนอนหลับ พอถึง
ตอนกลางคืนฝายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมดยกเวนผูหญิงกะเหรี่ยง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตีชาว
กะเหรี่ยงที่บ านเมืองอีก ครั้ง ทําให ตองอพยพหลบหนีกระจัด กระจายกัน ไปคนละทิศละทาง โดยสวนหนึ่งเป น
กะเหรี่ยงโปวหนีลงมาทางใต และอีกสวนหนึ่งเปนกะเหรี่ยงสะกอว หนีเขาไปอยูในเขตพมา”
ที่มาการถือศีล 5 และการกําหนดวันในหนึ่งสัปดาห ใหหยุดหนึ่งวัน คือ วันพระ หรือวันที่ชุมชนตองมา
รวมตัวกัน เพื่อกราบไหวพระ และรวมถึงที่มาของพิธีบูชาเจดีย ผาน “ตํานาน” กลาววา
“หั ว หน า กะเหรี่ ย งสะกอว บั ง เอิ ญ ไปพบพระพุ ท ธเจ าและลู ก ศิษ ย ขณะออกไปล าสั ต ว โดยหั วหน า
กะเหรี่ยงไมรูวาเปนใคร พระพุทธเจาขอขาวกิน หัวหนากะเหรี่ยงเอาขาวใหอยางไมคอยพอใจนัก เพราะมีขาวเพียง
หอเดียว แตปรากฏวาพระพุทธเจาทําใหขาวหอเดียวกินไดพอเพียงสําหรับลูกศิษย 500 องค รวมทั้งหัวหนา
กะเหรี่ยงและหมา (สุนัข) ลาสัตวของเขาอีกดวย ทําใหหัวหนากะเหรี่ยงเกิดความเลื่อมใสเชื่อวาเปนผูวิเศษ และได
ทราบวาเปนพระพุทธเจากับลูกศิษย จึงไดรับการอบรมสั่งสอน และรับศีล 5 (1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะ
ทัง สะมาทิยามิ 2. อะทินนาทาน เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ 4. มุสาวาทาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ) พรอมกับไดรับการตั้งชื่อวา “ยอแฮ” (ผูไดรับความดีงามแลว)
ภายหลังจึงไดถวายลูกสมอ (มานะชะ) ใหพระพุทธเจา ซึ่งหลังจากพระพุทธเจาไดฉันลูกสมอแลว
พระพุทธเจาไดสั่งสอนวากะเหรี่ยงที่แตกแยกกันไปคนละทิศละทางและตางคนตางอยูนั้น ถาเรารูจักการใหแบงปน
กันเหมือนขาวหอนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันและรวมกันได สําหรับลูกสมอนั้นเมื่อกินจะรูสึกฝาด
แตเมื่อดื่มน้ําเขาไปจะไดรสหวานชุมคอชื่นใจ เปรียบไดกับชาวกะเหรี่ยงที่ขณะนี้ตางเดือนรอนลําบาก แตถาอดทน
ตอไปในไมชาจะไดรับความสุข... พระพุทธเจาจึงใหชื่อหัวหนากะเหรี่ยงวา ยอแฮ (ผูที่ไดรับความดีงามแลว)
ยอแฮถามพระพุทธเจาวา ทําอยางไรจึงจะรวมพวกกะเหรี่ยงได พระพุทธเจาจึงถอนเสนพระเกศา (เสน
ผม) ให 8 เสน ใหไปสรางเจดียแลวบรรจุพระเกศาทั้ง 8 เสนไวในเจดีย... รุงเชายอแฮ นําเสนพระเกศา 8 เสนของ
พระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานที่แหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย จึงอธิฐานถามฟาและดินวา เห็น
ดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหชื่อเจดียแหงนี้ตามที่
พระพุทธเจาบอกไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู” และเปนที่มาของพิธีบูชาเจดีย
ชาวกะเหรี่ยงที่รูขาววา “ยอแฮ” เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา (เทพยดา) ชาวกะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกัน
อีกครั้งหนึ่ง พรอมกับสาบานวา “พวกตนจะไมดื่มสุราอีก” เพราะนอกจากจะนับถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา... ยังทํา
ใหชาวกะเหรี่ยงถูกคนไทยฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย ยอแฮไดนําชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพื่อ
ที่วาหลังจากทํางานมา 7 วัน จะไดมารวมตัวกันกราบไหวระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา จึงเรียกวา “วัน
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พระพุทธเจา” หรือเรียกสั้นๆ วา “วันพระ” ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยงและยกยองใหเปน
“พือ” (ปู)”
การทําบุญไหวเจดียหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “บาโคะหรือมาบุโคะ” เริ่มมีขึ้นตั้งแตฤๅษีองคแรก เปน
การทําบุญใหกับดิน ฟา อากาศ ในชวงแรกๆ ของพิธีไหวเจดียมีเพียงผูที่นับถือเทานั้นที่สามารถเขาไปไหวได การ
ทําบุญนั้นหนึ่งปจะมีหนึ่งครั้ง ซึ่งตรงขึ้น 8 ค่ํา ถึง 14 ค่ํา ของเดือนมีนาคมในทุกปปฏิทิน ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือน
เมษายน (เดือนฤๅษี) และลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียทราย เจดียดิน และเจดียขาว การสราง
เจดียแตละครั้ง จําเปนตองดูสถานการณความเปนไปของโลก ณ ชวงเวลานั้นๆ ดวย
1. เจดียทราย “โคะแหม” สรางขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการอพยพเขามาเพื่อสรางบานเรือน หรือที่เรียกวา
“หลักเมือง” และจะสรางเจดียทรายครั้งตอไป คือ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ขึ้นในหมูบาน เชน มีคนตาย และ
สัตวตาย หรือเกิดสิ่งไมดีขึ้นในหมูบาน ในกรณี มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง หรือมีเกิดโรคระบาด อิสิจะ
ใชสถานการณดังกลาวเปนขอพิจารณาวา จะตองประกอบพิธีกรรมพรอมกับสรางเจดียทรายขึ้นมาเพื่อการกราบไหว
2. เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” เชื่อกันวาทุกสิ่งทุกอยางอยูในผืนดิน เปรียบผืนดินเปนดั่งพอและแมใหสิ่งที่
ไมดีกลับดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกับคนทั้งโลก และรวมถึงมนุษยที่อาศัยอยูในปา ซึ่งเกี่ยวของกับความกลัว 3
อยาง คือ 1) กลัวเจ็บไขไดปวย 2) กลัวอดอยาก และ 3) กลัวการปลนสะดม สําหรับมนุษยที่อาศัยอยูในเมือง
เชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม การทําพิธีบูชาเจดียทรายดิน
จะตองใหคนในหมูบานเขามารวมการแกปญหา
3. เจดียขาว “โคะบึ” สรางในชวงเกิดขาวยากหมากแพง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ไรขาว ไรหมาก ไร
พริก และตลอดรวมถึงผลไมตางๆ ไมเพียงพอตอการบริโภค จึงสรางเปนเจดียขาว เพื่อใหผลผลิตกลับมามีความ
อุดมสมบูรณขึ้นดังเดิม มีกินตลอดหนึ่งป
ที่มาของพืออิสิองคแรก (เกอแว) การอพยพยายถิ่นฐานเขามาอยูในประเทศไทย และสาเหตุของการไม
กินเนื้อไกและเนื้อหมู ของชุมชนกะเหรี่ยงบานเลตองคุ อันเนื่องมาจาก ความเชื่อวา สัตวดังกลาวมีสิ่งไมดีงามผาน
“ตํานาน” กลาววา
ชาวกะเหรี่ยงที่ปกครองโดย “พือยอแฮ” อยูรวมกันเปนปกแผนมั่นคงติดตอกันมาหลายชั่วอายุคนและ
สุดทายก็ถูกชนเผาพมา (เปอะเยอ) ยกทัพมารุกราน ขับไล ทําใหตองหลบหนี้ออกจากอาณาจักร ไดไปอาศัยอยู
หลายพื้นที่ในประเทศพมา สุดทาย คือ ตองหนีทหารพมาเขาไปหลบอยู ในถ้ํา ซึ่งภายในถาแหงนั้น ไดพบกั บ
เด็กผูชายคนหนึ่งชื่อวา “กวอแว” และกวอแวขอขี้ผึ้งจากชาวกะเหรี่ยงมาทําเปนเทียน โดยบอกกับชาวบานวา ตน
จะนําไปจุดเทียน เพื่อที่จะใหปลอดภัยจากการไลติดตามของทหารพมา และการจุดเทียน สามารถทําใหทหารพมา
นอนหลั บสนิท เมื่อทหารพม าตื่นขึ้น มาก็ไม พบชาวกะเหรี่ยงอยู ในถ้ํา ดังนั้นชาวกะเหรี่ยงจึงเชื่อ วากวอ แว คื อ
“ผูวิเศษ” พรอมกับแตงตั้งใหกวอแวเปน “ผูนํา”
“กวอแว เปนผูนําในการอพยพเขามาในประเทศไทย ระหวางทางมีการไลลาจากทหารพมา กวอแวไดใช
“ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดีงาม” (ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเขาไดกินผลไมตองหามของเกอจาเม) ปกติเราจะใชสัตว
ใหญสี่เทาเลี้ยงผี (วัว ควาย และชาง) แตในสถานการณเชนนี้เราจําเปนจะตองใชเปนพาหนะในการเดินทาง ดังนั้น
เราจะใชไกและหมูเลี้ยงผีแทน เพื่อจะไดหลบหนีทหารพมาได จากนั้นกวอแวไดนํา “ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดี
งาม” ออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคนแลวนําไปใสในไกและหมู เมื่อทหารพมาไลติดตามมา จะเห็นแตเพียงการจากไป
ของชาวกะเหรี่ยงเทานั้น
และเมื่ออพยพเขามาอยูในฝงประเทศไทยแลว ในประเด็นนี้ กวอแว ไดขึ้นไปนอนบนหนาผาและนิมิต
(ฝน) วาสถานที่ตรงนี้เปนที่ตั้งหมูบานอยางถาวรของชาวกะเหรี่ยง จึงไดสรางหมูบานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตั้งชื่อวา
“เลตอโคะ” (แปลวา ใตหนาผาเหนือน้ําตก และคนไทยจะเรียกวา “เลตองคุ”) และไดสรางที่อยูของอิสิ (ผูนําจิต
วิญญาณ) แยกออกจากหมูบานเรียกวา “ตะหมุปูเบีย” (ที่บูชาพนภัย) มี พืออิสิกวอแว (อิสิองคแรก) เปนผูดูแล
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จากนั้นไมนานไดมีกลุมทหารพมาไดเดินทางไลติดตามมาถึง พรอมกับเขามาจับตัว “บุโคะ” (เจาวัด)
และบังคับใหพาไปชี้ตัวพืออิสิกวอแว และเมื่อไดตัวแลวทหารพมาไดฆาตัดคอพืออิสิกวอแวทันที”
ในประเด็นนี้มีการเชื่อมตอถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” กลาววา
“วิญาญของพืออิสิกวอแว ไดขึ้นไปหาเกอจาเม (บิดา) วาตนจะไมลงไปโลกมนุษยอีก เนื่องจากเต็มไป
ดวยความโหดรายปาเถื่อน และเกอจาเมไดบอกกับพืออิสิกวอแววา ตามความเปนจริงแลวโลกมนุษยมีทั้งคนดีและ
คนชั่วปะปนกัน เราจะตองลงไปชวยคนดี แกไขคนชั่ว แตพืออิสิกวอแวยืนกรานจะไมลงไปโลกมนุษยอีก และขอให
เกอจาเมสงเพื่อนของตนลงไปแทน
เพื่อนของพืออิสิกวอแว ลงมายังโลกมนุษยและไดบอกกับชาวบานวา การที่ชาวบานจะอยูดีกินดีไดตอง
ตัดภาระบางอยางลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเลิกเลี้ยงผี ทําใหยักษที่เปนหัวหนาผีไมพอใจ จึงขึ้นไปหาเกอจาเม
ขอใหลูกของทานยกเลิกความคิดดังกลาว โดยที่พอจะประนีประนอมได เกอจาเมแนะนําวา เลี้ยงผีไดแตผีจะตอง
รับผิดชอบในการลางถวยชามเองดวย ยักษบอกวาจะทําตามเงื่อนไขนี้ ถาเพื่อนของพืออิสิกวอแว กลากระโดดเขา
กองไฟ เพื่อแสดงวาจะทําเพื่อมวลมนุษยมากวาผี ดังนั้น เพื่อนของพืออิสิกวอแว จึงกระโดดเขากองไฟ” ชาวบาน
จึงตั้งชื่อใหวา “โจวยุ” (เพื่อชาติ) และเรียกวา พืออิสิโจวยุ เปนอิสิองคที่ 2 ของบานเลตองคุ และเปนที่มาของพิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี
สรุป ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษีผาน “ตํานาน” พบวาเปนเรื่องเลาที่กลาวถึงเกอจาเม (เทพยดา)
ผูยิ่งใหญตามมโนคติของตน และเปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-theism) ที่ใหกําเนิดมนุษยและสรรพสิ่งบน
โลก พรอมกับสรางพื้นที่จําลอง ณ สํานักฤๅษี เพื่อการกราบไหว ตลอดรวมถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี เพื่อระลึกถึงพืออิสิ
โจวยุ ที่กลากระโดดเขากองไฟ เพือ่ แสดงวาจะทําเพื่อมวลมนุษยมากวาผี โดยมี “อิสิ” ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณ
และผูนาํ ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแบบดั้งเดิม เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลักษณเฉพาะ
กลุมขึ้นบนพื้นที่ มีการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาความสมดุลทางดานจิตใจ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการ
บูชาบรรพบุรุษ (Ancestor Worship)
2. วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)
โดยใชเทคนิคการอธิบาย “ระบบสังคม” และหนาที่พื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับตัว พบวา จุดกําเนิดของอดีต คือ เครื่องมือที่ใชในการจัดความสัมพันธในลัทธิฤๅษี เริ่มตั้งแต
เกอจาเม (เทพยดา) สรางบรรพบุรุษคูแรก การพลัดพรากของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ยอแฮ หัวหนากะเหรี่ยง
สะกอวรับศีล 5 จากพระพุทธเจา และกวอแว ใช “ไมเทาวิเศษ” มาขับไลสิ่งไมดีงามออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคน
แลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก และตลอดรวมถึงพืออิสิโจวยุ (อิสอิ งคที่ 2) กระโดดเขากองไฟ เพื่อแสดงวาจะทํา
เพื่อมวลมนุษยมากวาผี ชุมชนไดนาํ มารอยเรียงและกําหนดเปนวิถีปฏิบัติ
2. การบรรลุเปาหมาย พบวา วิถีดํารงอยูแบบพุทธศาสนา โดยมีศลี 5 เปนหลักในการดําเนินชีวิต และ
การไมบริโภคเนื้อไกและเนื้อหมู โดยมีความเชื่อวา “สัตวดังกลาวมีสิ่งไมดีงาม” และสิ่งสําคัญ คือ ในวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือนธันวาคมของทุกป อิสติ องเปนผูนําในการประกอบพิธี เพื่อการเชื่อมประสานวิญญาณบรรพบุรษุ (พืออิสิโจวยุ)
3. บูรณาการ พบวา ชุมชนไดรอยเรียงเรื่องเลาทางประวัติศาสตรผาน ตํานาน 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกคือ
เกอจาเม ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งขึ้นมา ผูชายชื่อวา เอทอกะระ (เหมือนแผนฟา) และผูห ญิงชื่อวา เอทอกะชิ
(เหมือนแผนดิน) และเรื่องที่สอง คือ หัวหนากะเหรีย่ งสะกอวกลุมหนึ่งออกไปลาสัตว ไดพบกับพระพุทธเจาและ
สาวกเปนจํานวนมาก พรอมกับรับศีล 5 และไดรับฉายาวา ยอแฮ ซึง่ แปลวา ผูไดรับความดีงามแลว
มีการผูกเรื่องเลาผาน “ตํานาน” เกิดจิตนาการถึงเทพยดา เปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Monotheism) ถือวาเปนความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณนิยม (Animism) มีการจําลองพื้นที่ศักดิส์ ิทธิ์ “เกอจาเม” ผูให กําเนิด
มนุษยขึ้นบนโลก ผนวกรวมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา และในประเด็นที่ “ยอแฮ” รับศีล 5 จากพระพุทธเจา
ทั้งหมดที่กลาวมา คือ กระบวนการสรางความเปนตัวตนที่แตกตาง
4. การรักษาแบบแผน พบวา “อิส”ิ คือ ตนแบบทางศีลธรรมจรรยา (Moral Model) ดั้งนั้น “คําสั่ง
เสีย” ของอิสจิ ึงมีความหมาย และมีความศักดิส์ ิทธิ์อยูเหนือเหตุผลใดๆ “ฅน” กะเหรี่ยงโปวและสะกอว จะไมตั้ง
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คําถามถึงเหตุผลและที่มาของกฎเกณฑตางๆ ที่ถูกกําหนดขึ้น เชน การแตงกาย (ชาย-หญิง) การไวทรงผม การไม
บริโภคเนื้อไกและเนื้อหมู การถือศีล 5 และการประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ที่กลาวมา คือ วิถีจารีตทีค่ วบคุมบุคคล
ใหอยูในกฎเกณฑทางสังคม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติทั้งตอหนาและลับหลังดวยความบริสุทธิ์ใจ
สรุป ผลการวิเคราะห พบวา ชุดความรูทางประวัติศาสตร ผาน “ตํานาน” มี “อิส”ิ เปนองคประธานใน
การประกอบพิธีกรรมตามความเชือ่ ในผีบรรพบุรุษรวมกัน เพื่อสนองความตองการของระบบสังคม และเราเรียกสิ่งนี้
วา “หนาที่” และ ณ สํานักฤๅษี คือ สถานที่ซึ่งเปนศูนยรวมทางจิตใจ และเมื่อพิจารณาหนาที่พื้นฐาน จะมีการ
อธิบายถึงสายสัมพันธของ “ฅนใน” ไดอยางเปนระบบ เพราะพิธีกรรมสามารถสรางอัตลักษณ และ
เอกลักษณ และยังสานสายใยระหวาง “ฅนกับเทพยดา” และ “ฅนกับพระพุทธศาสนา” ไดอยางลงตัว
อภิปรายผล
1. “ตํานาน” การกระโดดเขากองไฟของพืออิสิโจวยุ คือ การสรางสัญลักษณ เปนการยืนยันวา “เทพย
ดา” มีตัวตน เปนผูใหกําเนิดมนุษย และ “อิส”ิ ไดสรางพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ ณ สํานักฤๅษี เพื่อการกราบไหว และตองเปน
ผูนําการประกอบพิธจี ุดไฟบูชาฤๅษี เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของความมีตัวตนสอดคลองกับ
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 101) กลาววา บางวัฒนธรรม ตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่
ดํารงไวซึ่งคานิยม ความเชื่อในพลังที่อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไมวาพลังจะหมายถึงพระเจา ชาตาชีวิต
หรือความมหัศจรรย มนุษยไมสามารถเอาชนะพลังเหลานีไ้ ด และมักจะจบลงดวยการยอม
การพลัดพรากอันเนื่องมาจาก “สุรา” และยอแฮหัวหนากะเหรีย่ งสะกอวรับศีล 5 จากพระพุทธเจา และ
ที่มาของการอพยพในครั้งที่ “กวอแว” เปนผูนําในการหลบหนีการกดขี่จากอํานาจกษัตริย โดยนํา “ไมเทาวิเศษ”
ขับไลสิ่งไมดีออกจากตัวกะเหรี่ยงทุกคน แลวนําไปใสไวในหมูและไก และพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี สอดคลองกับ ศิริพร ณ
ถลาง, (2559 : คํานํา) กลาววา การสืบทอดวัฒนธรรมและสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ถือเปนความคิด
สากลของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะชนกลุมนอยในแตละประเทศตองพยายามหาวิธีหรือ กุศโลบายในเรื่องการ
แสดงออก เพื่อประกาศและสืบทอดอัตลักษณของชาติพันธุของตนเอง
เพื่อนของพืออิสิกวอแว กระโดดเขากองไฟ เพื่อแสดงวาจะทําเพื่อมวลมนุษยมากวาผี สอดคลองกับ
ศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 365) พิธีกรรมักมีองคประกอบที่สําคัญ คือ “ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใช
เรื่องเลาประเภทตํานานในการอธิบายเหตุผลและที่มาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึงเปนสวนที่เปนนามธรรม
และพิธีกรรมเปนสวนที่เปนรูปธรรม
2. โครงสรางความสัมพันธของระบบสังคม พบวา ดานการปรับตัว ชุมชนเรียนรูวิถีทางประวัติศาสตร
โดยใชวิธีเทคนิคการทําใหเห็น แสดงใหดู พูดใหฟง มีการสืบทอดจากรุนสูรุน และในประเด็นการบรรลุเปาหมาย
“ยอแฮ” หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว รับศีล 5 จากพระพุทธเจา กวอแวไดนําไมเทาวิเศษขับไลสิ่งไมดีออกจากคน
กะเหรี่ยงแลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรม สอดคลองกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2557 :
366, 377-378) กลาววา ตํานาน ในสังคมแบบดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี มักจะเกี่ยวของกับผูมีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ และตํานาน คือ สื่อที่ทําให “ฅน” ตองประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อใชในการสรางขวัญ กําลังใจ
และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีดํารงอยู
ภาพมายาทางประวัติศาสตร การสรางพื้นที่จําลองซึ่งครั้งหนึ่ง “เกอจาเม” ไดมาใชชีวิตอยูบนโลกมนุษย
ณ สํานักฤๅษี เปนพื้นที่ศักดิส์ ิทธิ์ คือ สถานที่การประกอบพิธีกรรม และเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ สอดคลองกับ
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, (2554 : 165-166) กลาววา การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อไวอาลัยการจากไป
ของ “พืออิสิโจวยุ” ที่ทําตามเงื่อนไขของยักษ เปนการเปดพื้นทีส่ าธารณะใหกลายเปนพื้นที่เฉพาะเจาะจง เปนการ
สรางภาพลักษณของคนตาย พรอมกับสื่อความหมายใหคนรุนหลังไดประกอบพิธีกรรมตามวงรอบของปปฏิทิน
การบูรณาการดวยวิธีการผูกเรื่องเลาที่เกิดจากภาพอดีตทีม่ ีการกลาวถึง “เทพยดา” การจําลองพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของผูใหกําเนิดมนุษยขึ้นบนโลก ซึ่งเปนความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณพรอมกับการประกอบพิธีบูชาวิญาณ
บรรพบุรุษ ผนวกกับหัวหนากะเหรี่ยงรับศีล 5 จากพระพุทธเจา นํามาเปนวิถีปฏิบตั ิ เปนกระบวนการเปดพื้นที่ทาง
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สังคมใหกับกลุม ชาติพันธุของตนไดมีที่ยืน สอดคลองกับจุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 60) กลาวถึงหนาที่
ของ “ตํานาน” จะใชสรางอัตลักษณชาติพันธุ เพื่ออธิบายวา “เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเปนใคร” มีการ
อธิบายถึงสถานการณ และสถานภาพของคนกลุมตางๆ ในสังคมที่สูงต่ํา ไมเทากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทใน
ฐานะที่เปน “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบอาชีพตางๆ ของแตละกลุมชนที่แตกตางกัน มนุษยจําเปนตองมี
การเรียนรูผา นการรับรู จึงมีรูปแบบการรับรู และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผานทาง
ประสบการณของมนุษย ขึ้นอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร
การรักษาแบบแผน “คําสั่งเสียของอิสิ” มีอิทธิพลตอกฎศีลธรรมของคนกะเหรี่ยง และเปนสวนหนึ่งของ
วิถีปฏิบัติที่ทุกคนจะตองประพฤติตนใหอยูในกรอบจารีต และ “อิส”ิ คือ ผูนําดานอัตลักษณ สอดคลองกับวสันต
ปญญาแกว, (2559 : 50) กลาววา ในดานหนึ่งของอัตลักษณ คือ ความเปนปจเจกที่เชื่อมสัมพันธกับสังคม มีการ
กําหนดบทบาท และหนาที่ อันเปนระบบคุณคาทางสังคม เปนเรื่องของการใชสัญลักษณ สงผลตอ
ความสัมพันธที่เกีย่ วของกับมิติ “ภายใน” ของความมีตัวตน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันที่มีลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมทางสายเลือด
(The Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณคาทางวัฒนธรรมตอการจัดความสัมพันธเชิง
พื้นที่ในวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พื้นฐานพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก
2. จังหวัดตากมีหลายกลุม ชาติพันธุ และมีชุดความรูแบบดั้งเดิมแบบพหุวัฒนธรรม สอดคลองกับ
การทําวิจัย เรื่อง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุผาน “ตํานาน” ตามปปฏิทินแบบมีสวนรวม
เอกสารอางอิง
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3. (2557). รายงาน
การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง อิสิกับบานเลตองคุ. ตาก : มปพ.
เกรียงไกร เกิดศิร.ิ (2551). ชุมชนกับภูมิทัศนวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : อุษาคเนย.
คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.(2547). สังคมและ
วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีววิต. (2551). วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และ
ความเปนอื่น. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิภาษา.
นราวัลย พูลพิพัฒน และรังสรรค จันตะ. (2558). การวิเคราะหพิธีกรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุในชุมชน
สบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
พระธรรมปฎก และคณะ. (2552). วิถีชุมชน : สุ จิ ปุ ลิ 5. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาณุเดช เกิดมะลิ. (บรรณาธิการ). (2552). วิถีแงจอมปา รักษาผืนปาตะวันตก. กรุงเทพฯ : บริษัท ที คิว พี
จํากัด.
เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล. (2559). การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ยศ สันตสมบัติ และคณะผูวิจัย. (2551). อํานาจ พื้นที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ การเมืองวัฒนธรรมของ
รัฐชาติในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. (องคการมหาชน).
วสันต ปญญาแกว. (บรรณาธิการ). (2559). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม : ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

1098

ศิริพร ณ ถลาง. (2557). ทฤษฏีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห ตํานาน-นิทานพื้นบาน. (พิมพครั้ง
ที่ 3). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิริพร ณ ถลาง. (บรรณาธิการ). (2559). มองคติชน เห็นตัวตน ชาติพันธุ. กรุงเทพฯ : ศูนยมนุษยวทิ ยา
สิริธร. (องคการ มหาชน).
ศิริรัตน แอดสกุล. (2559). ความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยา. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุขเกษม ขุนทอง. (2557). รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน
กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร.
สุภางค จันทวานิช. (2552). ทฤษฏีสังคมวิทยา. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย และคณะ. (2558). องคความรูในการบริหารจัดการชุมชนผานโครงสรางทางสังคม
ตามวัฒนธรรมชุมชน อําเภออุมผาง กรณีศึกษา : บานมอทะ- บานหมองกวะ ตําบลแมจนั อําเภอ
อุมผาง จังหวัดตาก. เชียงใหม : โรงพิมพแม็กซพริ้นติ้ง.
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม. (2556). วิถีวัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ จังหวัดตาก.
ตาก : มปพ.

1099
ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
The study analyzes the main values of Thai people 12
Of Uttaradit Rajabhat University students
ณัฐวุฒิ ฉิมมา
Natthawut Chimma
อาจารยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 2) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 600 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักศึกษาและแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคน
ไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (f) หาคารอยละ
(%) หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา
ขอที่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ย 4.63 ขอที่ 2) มีความซื่อสัตย เสียสละอดทนมีอุดมการณใน
สิ่งที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 ขอที่ 3) มีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย 4.76 ขอที่ 4) ใฝหา
ความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มี
คาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 6) มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 7) เขาใจ
เรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 8) มีระเบียบวินัย
รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07 ขอที่ 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีคาเฉลี่ย 4.02 ขอที่ 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีคาเฉลี่ย 4.08 ขอที่ 11) มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไมยอมแพ
ตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ย 3.94 ขอที่ 12) คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41
2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตามลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไปขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด พบวา ขอที่ 3 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.76 และขอที่ 1 มี
คาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63 อันดับที่ 3 คือ ขอที่ 12 มีคาเฉลี่ย 4.41 อันดับที่ 4 คือ ขอที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.20 อันดับที่ 5
คือ ขอที่ 10 มีคาเฉลี่ย 4.08 อันดับที่ 6 คือ ขอที่ 8 มีคาเฉลี่ย 4.07 อันดับที่ 7 คือ ขอที่ 4 ,5 ,6 และ7 มีคาเฉลี่ย คือ
4.04 อันดับที่ 8 คือ ขอที่ 9 มีคาเฉลี่ย 4.02 และอันดับที่ 12 คือ ขอที่ 11 มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.94
คําสําคัญ : การศึกษาวิเคราะห / คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ

1100
Abstract
The purpose of this research was 1) to study the main values of Thai people in 12 aspects
of Uttaradit Rajabhat University students 2) To compare the average values of 12 Thai people's
values of Uttaradit Rajabhat University students The sample of this research was the first year
students from Uttaradit Rajabhat University. The research instruments were 1) the status quo and
general information of the students, 2) the evaluation of the main characteristics of the Thai people.
12 students of Uttaradit Rajabhat University Analyze data Frequency distributions (f), percentage (%),
mean (X), and standard deviation (S.D) and compare the results of the data analysis.
The results are as follows.
1. The results of the study on the main values of Thai people in Uttaradit Rajabhat
University students are as follows: 1) the patriotism, the king's religion, 4.63 items, 2) the loyalty
Sacrifice patiently, have good ideals, have an average of 4.20, 3) have gratitude to parents, teachers,
teachers, average 4.76, 4) pursuit of education, direct and indirect education, average 4.04 Article 5)
Maintaining Thai culture is magnificent, with an average of 4.04, 6) Moral, good faith, good hope for
others, sharing and sharing with the average 4.04, 7)Democratic There is an average of 4.04, 8)
Discipline of the law, the respect of the young, the average of 4.07, 9) Consciousness, know-think, do
know, know, practice, the royal speech. His Majesty King Bhumibol Adulyadej's average of 4.02, 10)
known for his self-sufficiency philosophy, according to the royal speech of His Majesty the King.
When I need to eat enough to eat enough. If the rest is distributed and ready to expand the
business when ready with good immunity, the average value of 4.08, 11) strengthened both body
and mind. Do not give up power or passion. There is an average of 3.94 in the fear of sin according
to the religion. 12) Consider the benefits of the community. And the national average more than
their own interests, an average of 4.41
2. The Comparison of mean values of Thai people among 12 students of Uttaradit Rajabhat
University. The highest mean score was found in the items with the least mean. Number 3 is highest
mean score was the average of 4.76 and the number 1 lowest was 4.63. Rank at 3 was No.12, The
average score was 4.41, Rank at 4 was No.2, the average was 4.20, Rank at 5 was No.10, the average
was 4.08, Rank at 6 was No.8, the average was 4.07, Rank at 7 was No.4, No.5, No.6 and No.7, the
average was 4.04, Rank at 8 is No.9, the average is 4.02, and Rank at 9 is No.11, the average is 3.94
Keywords : The study analyzes, the main values of Thai people 12
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ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตร ตลอดจน
แนวความคิดและคานิยมตางๆ ทําใหนานาประเทศตองเรงพัฒนาประเทศของตัวเอง เพื่อใหกาวหนาทัดเทียมกับชาติอื่น
นั้น ประเทศไทยก็จําเปนตองมีการพัฒนาสิ่งตางๆ ใหทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ดวยเชนเดียวกัน และการที่ประเทศไทยตอง
เรงรัดพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานใหมีความเจริญกาวหนานั้น อาจทําใหละเลยตอการรักษาคุณคาของวัฒนธรรมไทย
คุณคาของความเปนไทย ในขณะที่ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเขามาแทนที่ จึงเปนสาเหตุหนึ่งและอาจเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเยาวชนไทยสับสน ละทิ้งความเปนคนไทย ลืมคานิยมของคนไทย ซึ่งหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ไดกลาวไววา คานิยม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลสวนใหญที่เชื่อวาสิ่งใดมีคา มีความสําคัญ และเปนที่ปรารถนา
ในขณะที่สิ่งอื่นมีคา มีความสําคัญนอย หรือไมเปนที่ตองการ ในลักษณะดังกลาวคานิยมจึงเปนมาตรฐานในการรับรู การ
ประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลวาควรทําหรือไมควรทํา มีคาหรือไมมีคา สําคัญหรือไมสําคัญ นอกจากนี้
คานิยมยังทําหนาที่เปนตัวกําหนดเปาหมาย และสรางแรงจูงใจ ผลักดันใหบุคคลมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยไมมี
เงื่อนไขวาจะตองกอใหเกิดความดีแกสังคมดวยหรือไม (ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา,2529) และ ไพฑูรย เครือแกว
(2518) ไดกลาววา “คานิยมของสังคม หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปนหรือกลับกลาย
มาเปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับ ตองทํา ตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยองและมีความหมายตอบุคคลและเปนแบบ
ฉบับความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม” ดังนั้น เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เขามาเปนผูบริหารประเทศและไดมีนโยบายสรางคนไทยใหมีคานิยมไทย 12 ประการขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
จึงเปนการรื้ อฟน คานิ ยมที่ ดีของคนไทยใหห วนกลับมาสูวิ ถีความเปนไทยอี กครั้ งหนึ่ ง ในการนํา ไปสู การสรา งชาติ
บานเมืองใหเขมแข็ง สงเสริมใหคนไทยมีความรักกันและสามัคคีกัน โดยเนนการสงเสริมใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
จากนโยบายสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามอัตลักษณที่วา
“คนดี คนเกง เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญไว 3 ประการ ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
คือ การมีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีวินัย มีน้ําใจ ขยันอดทน ออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายและมีความเสียสละ 2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ คือ การมีความรูความสามารถทางวิชาเอก
ภาษาตางประเทศ ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน มีความคิดสรางสรรค และมีความเขาใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 3) ดานความรูความสามารถพื้นฐาน คือ การมีความมุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการ
บริหารคน มีความเปนผูนํา มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร คิดวิเคราะหแกปญหา มีความสามารถใช
เทคโนโลยี และมีความกระตือรือรนในการใฝรู จากอัตลักษณ นโยบายและการปฏิบัติดังกลาว ซึ่งมีสวนที่สอดคลองกับ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จึงควรจะตองมีการติดตามประเมินผลการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการสรางบัณฑิตสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะตามคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ จึงจําเปนตองมีการปลูกฝงและสรางคานิยมที่ดีใหกับนักศึกษา เพื่อ
เปนการวางรากฐานการเปนบัณฑิตที่ดีไดในอนาคต ตามนโยบายสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จากปญหาคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยผูสอนจึงไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาในดานการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการนี้ ทําใหผูวิจัยสนใจที่ศึกษา
ผลการวิเคราะหการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จากการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมุงหวังกระตุนใหนักศึกษาตระหนักรูถึงคุณคาของคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และสามารถนํามาปรับเพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมตางๆ ได
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คําถามการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ อยูในระดับใด
2. คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ แตละขอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ แตกตางกันอยางไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลหลัก/หนวยทดลอง
ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559
กลุม ตัว อย าง คื อ นัก ศึก ษาชั้น ปที่ 1-5 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏอุ ตรดิต ถ ที่ล งทะเบีย นเรีย นในรายวิชา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
2. ขอบเขตดานตัวแปร/ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559
3. ขอบเขตดานพื้นที่
ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคานิยม
ทฤษฏีพัฒนาจริยธรรมของ
โคลเบิรก (Kolberg)
- ระดับจริยธรรม
- ขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
- การปลูกฝงจริยธรรมดวยเหตุผล

คานิยมหลักคนไทย
12 ประการ

การประเมินคานิยมหลักคนไทย
12 ประการ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวนทั้งสิ้น 2,200 คน
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กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 600 คน ดําเนินการโดยใช
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
2. แบบประเมินคุณ ลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําหนังสือถึงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อออกหนังสือถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559
2. หลังจากไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแลว ติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน เพื่อประสานงานในการ
แจกแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ในบางสาขาวิชาของแตละหองเรียนใหผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองได ในกรณีที่ไมอนุญาตใหผูวิจัยเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง ผูประสานงานในแตละสาขาวิชาจะเปนผูเก็บรวบรวมให
4. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบรูณของแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการแลว ไดแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ จํานวน 600 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ นํามาวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ ชั้นป และ
คณะที่เรียน/สังกัด วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (f) และหาคารอยละ (%)
2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบประเมินตอนที่ 2 เพื่อประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําขอมูลมาวิเคราะหตามเกณฑของ
เบส (Best,1970) ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานนั้น
ในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงวา นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานนั้น
ในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงวา นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานนั้น
ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงวา นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานนั้น
ในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงวา นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานนั้น
ในระดับมากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาวิเคราะหสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในรายวิชาวิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา คณะ
ขอ
สถานภาพสวนตัว
จํานวน

รอยละ
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1
2

3

เพศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง
ระดับการศึกษา
2.1 ชั้นปที่ 1
2.2 ชั้นปที่ 2
2.3 ชั้นปที่ 3
2.4 ชั้นปที่ 4
2.5 ชั้นปอื่นๆ
คณะ
3.1 คณะเกษตรศาสตร
3.2 คณะครุศาสตร
3.3 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.5 คณะวิทยาการจัดการ
3.6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.7 วิทยาลัยนานาชาติ

317
283

52.83
47.17

12
585
3
0
0

2.00
97.50
0.5
0
0

0
270
17
128
145
0
40

0
45.00
2.83
21.33
24.17
0
6.67

จากตารางที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศมีจํานวนใกลเคียงกันคือ นักศึกษาชายรอยละ 52.83
นักศึกษาหญิงรอยละ 47.17 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 รอยละ 97.50
รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 2.00 และนักศึกษาชั้นปที่ 3 นอยที่สุดคือ รอยละ 0.5 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 4-5
ไมมีคนลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และเมื่อจําแนกตามคณะพบวา เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร มากที่สุดคือ รอยละ
45.00 รองมาคือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 24.17 อันดับที่ 3 คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิด
เปนรอยละ 21.33 อันดับที่ 4 คือ วิทยาลัยนานาชาติ คิดเปนรอยละ 6.67 และนอยที่สุดคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คิดเปนรอยละ 2.83 สวนคณะเกษตรศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
2. การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน คุ ณ ลั ก ษณะการมี ค า นิ ย มหลั ก
คนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
(ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (n=600)
คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
1.1 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
1.2 ชื่นชนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 ยึดมั่น เลื่อมใสหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาใน
ศาสนาที่ตนนับถือ
2. มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
2.1 ไมมีเลหเหลี่ยม ไมมีความลําเอียง ไมคดโกงผูอื่น
2.2 รูจักขมใจไมหุนหันพลันแลน และสามารถเผชิญกับ

4.63
4.67

S.D.
0.63
0.55

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0.63

มากที่สุด

4.72
4.20
4.15

0.72
0.81
0.81

มากที่สุด
มาก
มาก

X
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ความยากลําบาก
2.3 ตั้งมั่นในการดํารงชีวิตเพื่อเปนประโยชนแกผูอื่น
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
3.1 ระลึกถึงบุญคุณพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยอยู
เสมอ
3.2 ไมนําความเสื่อมเสีย เดือดรอนมาสูพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย
3.3 มีกตเวที ตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง
ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
4.1 ขยันหมั่นเพียรในการเรียน
4.2 รูจักใฝรูและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง
4.3 เปดใจกวาง ศึกษารับฟงทรรศนะความรูที่ผูอื่นนําเสนอ
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5.1 รักษากิริยามารยาทใหเหมาะสม สุภาพถูกกาลเทศะ
5.2 พูดจาดวยถอยคําสุภาพออนโยน ไมพูดหยาบคายและ
ไมพูดดาทอ
5.3 รวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

4.25
4.20
4.76

0.81
0.82
0.66

มาก
มาก
มากที่สุด

4.76

0.64

มากที่สุด

4.67

0.69

มากที่สุด

4.87
4.04
4.10
4.02

0.66
0.82
0.84
0.83

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.00
4.04
3.83

0.80
0.87
0.80

มาก
มาก
มาก

4.20
4.10

0.95
0.87

มาก
มาก

ตารางที่ 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (n=600) (ตอ)
คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน
6.1 เปนผูประพฤติตรงทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่น
6.2 เมตตาปรารถนาดีตอผูอื่น
6.3 ฝกฝนตนเองใหเปนผูใหมากกวาผูรับ
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขที่ถูกตอง
7.1 ใชสิทธิของตนเองตามขอบเขตและเคารพในสิทธิ
ของผูอื่น
7.2 เขาใจเรียนรูประพฤติปฏิบัติตนใหดํารงอยูใน
ระบอบประชาธิปไตย
7.3 ประพฤติตน ตามหนาที่ของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
8. มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
8.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของสังคม
8.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย
8.3 ตระหนักและเห็นคุณคาของผูใหญที่พึงใหความเคารพ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ

4.04
4.03
4.05
4.05

S.D.
0.79
0.79
0.75
0.84

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04

0.74

มาก

4.03

0.72

มาก

4.02

0.76

มาก

4.06
4.07
4.02
4.12
4.06
4.02

0.75
0.75
0.75
0.77
0.73
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

X
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
9.1 ปฏิบัติตามแกนสารในพระราชดํารัสอยางสม่ําเสมอ
9.2 มีสติ มีการวางแผนในการดํารงชีวิต
9.3 มีสํานึกในการรับผิดชอบที่จะทําใหครอบครัวและสังคม
ดีขึ้น
10. รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไว
พอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อ
มีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
10.1 ประหยัด มัธยัสถ ตามฐานะและรายไดของตนเอง
10.2 เลือกอาชีพใหเหมาะสมกับความรูและความสามารถ
10.3 รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน

3.98
4.04

0.79
0.77

มาก
มาก

4.04

0.76

มาก

4.08
4.12
4.01
4.17

0.85
0.88
0.78
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (n=600) (ตอ)
คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ
11. มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
11.1 สามารถรักษาสภาวะปกติไดทั้งกายและใจเมื่อเผชิญ
กับอุปสรรค
11.2 ดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
11.3 แกไขพิจารณาหรือตัดสินดวยหลักเหตุผลที่เที่ยงธรรม
ปราศจากความลําเอียง
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน
ของตนเอง
12.1 ไมรับสินบนในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
12.2 ไมกระทําการใดใหมีผลกระทบเสียหายตอสังคม
สวนรวม
12.3 ติดตามขาวสารบานเมืองและแสดงความคิดเห็นโดยอยู
ในขอบเขตของกฎหมาย

X

S.D.

ระดับ

3.94

0.76

มาก

4.11
3.84

0.74
0.78

มาก
มาก

3.88

0.77

มาก

4.41
4.54

0.81
0.84

มาก
มากที่สุด

4.43

0.72

มาก

4.27

0.87

มาก

จากตารางที่ 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พบวา คาเฉลี่ยโดยสวนใหญอยูในระดับมากและมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ สรุปไดผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา ขอที่
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ย 4.63 ขอที่ 2) มีความซื่อสัตย เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดี
มีคาเฉลี่ย 4.20 ขอที่ 3) มีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย 4.76 ขอที่ 4) ใฝหาความรูหมั่น
ศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย
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4.04 ขอที่ 6) มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 7) เขาใจเรียนรูการเปน
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 8) มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย
ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07 ขอที่ 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีคาเฉลี่ย 4.02 ขอที่ 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.08 ขอที่ 11) มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไม
ยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ย 3.94 ขอที่ 12)
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41
2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตามลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด พบวา ขอที่ 3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบา
อาจารย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.76 ขอที่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63
ขอที่ 12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41 ขอที่ 2) มี
ความซื่อสัตย เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 ขอที่ 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็
แจกจายจําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.08 ขอที่ 8) มีระเบียบ
วินัย รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07 ขอที่ 4) ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ
ทางออม มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 6) มีศีลธรรมรักษา
ความสัต ยห วังดี ตอผู อื่น เผื่อ แผ และแบง ปน มีค าเฉลี่ย 4.04 ขอ ที่ 7) เขา ใจเรียนรูก ารเปน ประชาธิ ปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีคาเฉลี่ย 4.02 และขอที่ 11) มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจ
ใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 3.94 ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ตามคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละขอไดดังนี้ 1) มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 2) มีความซื่อสัตย
เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 3) กตัญู
ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 4) ใฝหา
ความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.82 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.87 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.79 7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตองมีคาคะแนน
เฉลี่ยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 8) มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย ผูนอย
รูจักเคารพผูใหญ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รู
ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.77 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 11) มีความเขมแข็งทั้งราย
กายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาคะแนน
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เฉลี่ยเทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติ
มากกวาผลประโยชนของตนเองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81
2. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการมีคา นิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(เรียงลําดับจากขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากไปขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอย) ไดแก ขอที่ 3, 1, 12, 2, 10, 8, 4, 5, 6, 7, 9 และ
11 ตามลําดับ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ คือ ขอที่ 3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 4.76 ขอที่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63 ขอที่ 12) คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41 ขอที่ 2) มีความซื่อสัตย
เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.20 ขอที่ 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.08 ขอที่ 8) มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07 ขอที่ 4) ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม มี
คาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 6)มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดี
ตอผูอื่นเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04 ขอที่ 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีคาเฉลี่ย 4.02 และขอที่ 11) มีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 3.94 ตามลําดับ
นอกจากนี้ การอภิปรายผลการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของขอมูลที่ตรงกันวานักศึกษาในปจจุบันมี
ขอที่ตองสงเสริมและรณรงค ใหมีความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา ในคานิยมขอที่ 11 เปนลําดับแรก และขอที่ 9 มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนอันดับสอง นอกจากนี้ ยังมีอันดับที่ตรงกันอีก 4 อันดับคือ ขอที่ 4
ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม ขอที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ขอที่ 6 มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย หวั งดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน ขอที่ 7 เข าใจเรียนรูการเปน ประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง (มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ 4.04) แสดงใหเห็นวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปจจุบันยังขาดความใฝรู เสาะแสวงหาความรู ขาดการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และศีลธรรมอันดี
งาม จําเปนจะตองเรียนรูใหดีขึ้นในประเด็นเหลานี้ สวนในประเด็นขอที่ 3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ขอที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ ขอที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวา
ผลประโยชนของตนเองอยูในคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด 3 อันดับแรก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
ผูวิจัยเสนอแนวทางในการสงเสริมการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการเพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ออกเปน 3 ดานดังนี้
1.1 ดานนโยบาย มหาวิทยาลัยตองมีการรณรงคและวางนโยบายระยะยาว มุงเนนงานวิจัยที่พัฒนาการใฝ
รูของนักศึกษาและสงเสริมใหเกิดความใฝรู หมั่นศึกษาหาคําตอบไดดวยตนเอง เพื่อสงเสริมการมีคานิยมที่ยังมีนอยใน
นักศึกษา และยังตองมีนโยบายอยางชัดเจนมุงเนนการพัฒนาดานวัฒนธรรมไทย การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น โดยมุงเนนเชิงนโยบายนําไปสูการนําไปใชในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรม
1.2 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหเปน
การบูรณาการสงเสริมใหนักศึกษาใฝรู คิด วิเคราะห เรียนรูแบบมีสวนรวม และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
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ปรับปรุงหลักสูตรใหมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจหลักการและสามารถนํามา
ปรับใชกับตนเอง
1.3 ดานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงโครงสรางการดํา เนินกิจกรรมนอกหลักสูตรให
เพิ่มเติมในรูปแบบที่สงเสริมการรักษาวัฒนธรรมไทยและรูปแบบที่เนนการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมให
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการดํารงตนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและควรจัดตั้งหอวัฒนธรรมหรือคลังความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถคนควาหาขอมูลและเรียนรูสรางคุณคาไดดวยตนเอง และสืบสาน
ความเปนไทย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 สงเสริมใหมีงานวิจัยดานวัฒนธรรมและการรักษาวัฒนธรรมไทย การรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น และ
งานวิจัยดานสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาในแตละสาขาวิชา ของคณะ ในมหาวิทยาลัย เพื่อใหรูถึงคานิยมของ
นักศึกษาในแตละสาขาวิชานั้นๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามคานิยมหลักคนไทย12 ประการ
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ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือที่มีตอความรู และทักษะการรํากระบี่กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
The effect of the Comparative teaching approach between the demonstration learning
and the demonstrative cooperation learning towards the Knowledge and skills
of sword and pole for pre-service teacher of Physical Education Program
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
Bhumisit Sajjahatayasrom
อาจารยโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใช
การจัดการเรียนรูแบบสาธิต เพื่อศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการ
เรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อเปรียบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง
หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่มีผลตอความสมบูรณของ
ทาการรํากระบี่กระบอง
ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบตั ิการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม โดยที่ดานความรูอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 69 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คิดเปนรอยละ 72 ของคะแนนเต็ม
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบตั ิการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม
โดยที่ดานความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คิดเปนรอยละ 72 ของ
คะแนนเต็ม
3. นักศึกษามีความรูและทักษะการรํากระบี่กระบองหลังการใชการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และ
การจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมไมแตกตางกัน โดยดานความรูไมแตกตางกัน
และดานทักษะไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสาธิต/การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ/ทักษะการรํากระบี่กระบอง
Abstract
The purpose of this research was to study the result of this research aimed to study the
result of knowledge and the sword and Pole Practice after using the two teaching approaches. To
comparative the knowledge and sword and Pole Practice between the demonstration learning
demonstrative cooperation learning which had the effect towards the integrity of the sword and pole
skills. The result wear as follow.
1. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole
practice after using the demonstration learning in good level at 71 percent. The knowledge aspect
was at a moderate level 69 percent. The skills aspect was at a good level 72 percent.
2. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole
practice after using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in good
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level at 71 percent. The knowledge aspect was at a moderate level 68 percent. The skills aspect
was at a good level 72 percent.
3. The pre – service teacher has the knowledge and sword and pole skills proactive after
using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in overall, not
difference. The knowledge aspect and the practice aspect were not difference at 0.05 statistical
significance.
Keywords : demonstration learning/demonstrative cooperation learning/sword and pole skill
ความเปนมาและความสําคัญ
กระบี่กระบองเปนศิลปะการตอสูป องกันตัวประจําชาติไทย เปนการตอสูปองกันตัวที่จัดเปนทั้งศาสตร และ
ศิลป เปนศาสตร คือเปนวิชาที่ศึกษาหาความรูไ ด มีระเบียบแบบแผนในการศึกษาที่แนนอน เปนศิลป คือมีเทคนิคที่ได
จากการประยุกตความรูม าใชเต็มไปดวยวิธีการ กลยุทธลวดลาย ซึ่งยากจะเรียนรูและปฏิบัตไิ ดอยางเจนจบ และแตละ
คนจะมีการพัฒนาเทคนิควิธีที่ไมซา้ํ แบบกัน
กระบี่กระบองเปนวิชาที่ผูเรียนตองฝกทาของทักษะการตอสู และทักษะการรํา ทักษะการตอสูของกระบี่
กระบองที่เปนทาพื้นฐาน หรือทาหลัก เรียกวาแมไมเชนเดียวกับมวยไทย แมไมในการฝกกระบีม่ ีทั้งทารุกและทารับ ซึ่ง
เปนทาที่ผูเรียนตองฝกหัดใหคลองแคลว และชํานาญ (จุลทัรรศน พยาฆรานนท. 2533: 67)
การสอนวิชากระบี่กระบองในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะผูเรียนสวนใหญที่เรียนวิชากระบี่
กระบองนั้นยังเห็นวาวิชานาเบื่อหนาย ไมสําคัญ ทั้งๆ ที่เปนมรดกของชาติ เพราะรูปแบบการสอนของครูอาจารยนั้น ยัง
เปนลักษณะสาธิตใหดู และใหทําตามครูผสู อนไปเรื่อยๆ จนจบไมราํ ดังที่ปฏิบัติกันมาแตโบราณ ทําใหผูเรียนไม
กระตือรือรน ขวนขวายที่จะฝกทักษะนอกเวลาเทาที่ควร อันทําใหขาดการพัฒนาดานทักษะซึ่งสงผลไปถึงความถดถอย
ทางดานศิลปวัฒนธรรมในที่สุด จึงเปนปญหาในการเรียนการสอนกระบี่กระบองมาก
วิธีการสอนที่สําคัญและนิยมใชกันมากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การสาธิต ซึง่ หมายถึงการแสดงใหดู ดังมีคํากลาววา
“การปฏิบัติใหดูเพียงครั้งเดียวสามารถแทนคําพูดไดรอยคํา” การสาธิตยังหมายรวมถึง การสังเกตในสภาพการณจริง
ปญหาที่พบในปจจุบันคือ การสาธิตในหองเรียนแบบถูกวิธี แตการปฏิบัติที่เปนธรรมชาติความเปนจริงไมคอย
ถูกวิธี เชน ผูสอนสาธิตการรํากระบี่กระบองไมรําตางๆ อยางละเอียดครบถวนสมบูรณหนึ่งครั้ง กับเมือ่ ผูเรียนไปฝกฝน
เองตามธรรมชาติซึ่งไมครบถวนตามตนฉบับ และปฏิบัตซิ ้ําแบบผิดไปทุกวัน สิ่งที่พบคือนักศึกษาจะทําแบบที่ฝกตาม
ธรรมชาติของตนเอง และการรับขอมูลที่ครบถวนสมบูรณเพียงครั้งเดียวก็อาจจะยังไมซมึ ทราบ ผูส อนจึงตองหาเทคนิค
วิธีใหมๆ เขามาใชในจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนครั้งนี้
เทคนิคการสอนเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการศึกษาที่จะพัฒนาการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ ดังนั้น นักการศึกษา
จึงพยายามศึกษารูปแบบการสอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเนื้อหาและวิชาที่สอน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นและเพื่อใหครบองคประกอบทางการศึกษา การ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใชกระบวนการกลุม เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี.
2545: 209) ผูเรียนสามารถนําอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัวมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม การจัดการเรียน
การสอนเนนกระบวนการกลุมเปนวิธีหนึ่งที่มุงฝกใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม เปนกระบวนการที่มีเปาหมายเพื่อแสวงหาความรูและประสบการณ
เปาหมายดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุม และฝกทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม เชน
ทักษะการพูด การฟง การปรับตัวเขาหากัน มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟอเสียสละ และความไมเอาเปรียบ เปนตน
นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยวิธีทาํ งาน การวางแผน การทํางานรวมกัน การแบงงานตามความสามารถ การปฏิบตั ิ และ
การประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุมนี้ จึงเปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกับผูอื่นดวย จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบ
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สาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่มีตอความรู และทักษะการรํากระบี่
กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา โดยหวังวาจะทําใหนกั ศึกษาเกิดความรู และปฏิบัตไิ ดอยางถูกตอง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
2. เพื่อศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
3. เพื่อเปรียบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบตั ิการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีความรู และทักษะการปฏิบตั ิการรํากระบี่
กระบองแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1/2560
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา
กระบี่กระบอง ในภาคเรียนที่ 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูแ บบสาธิต จํานวน
13 คน และกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
- การจัดการเรียนรูแบบ
สาธิต
-การจัดการเรียนรูแบบสาธิต
รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ

- ความรู ทักษะการ
ปฏิบัติการรํากระบี่กระบองมี
ความแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา
กระบี่กระบอง ในภาคเรียนที่ 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูแ บบสาธิต จํานวน
13 คน และกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน
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เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต รวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 3. แบบวัดทักษะการรํากระบี่กระบอง 4. แบบวัดความรูการรํากระบี่กระบอง
มีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียม
1. ชี้แจงการเรียนรายวิชากระบี่กระบอง และทําความตกลงในการเขาชั้นเรียนและวิธีการวัดผล
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบีก่ ระบองและเปดวิดโี อเกี่ยวกับทักษะการรํากระบี่กระบอง
3. ใหดูสวนประกอบกระบี่กระบองที่ใชสําหรับตี และใชสาํ หรับการรําไมรํา
ขั้นอธิบายและสาธิต
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ขั้นตอนของการแสดงการตีกระบี่กระบอง ความสําคัญของการเรียนวิชา
กระบี่กระบอง และสมรรถภาพทีค่ วรมีของผูเรียนวิชากระบี่กระบอง
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบตั ิตาม แลวคอย
เดินดูใหคําชี้แนะทาทางที่ถูกตอง
2. ใหนักศึกษาปฏิบัติทาการรํากระบี่กระบองใหผสู อนดู เพื่อชวยชี้แนะ และแกไขทาทางให
ถูกตอง
ขั้นนําไปใช
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบองทายชั่วโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว
ขั้นสรุป
ผูสอนรวมกันสรุปเนื้อหาทั้งหมดกับผูเรียน และบอกแผนการเรียนในชั่วโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว
อยางไร จะเรียนเกี่ยวกับทาอะไร
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5
ขั้นตอน ดังนี้ ดังนี้
ขั้นเตรียม
1. ชี้แจงการเรียนรายวิชากระบี่กระบอง และทําความตกลงในการเขาชั้นเรียนและวิธีการวัดผล
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบีก่ ระบองและเปดวิดโี อเกี่ยวกับทักษะการรํากระบี่กระบอง
3. ใหดูสวนประกอบกระบี่กระบองที่ใชสําหรับตี และใชสาํ หรับการรําไมรํา
ขั้นอธิบายและสาธิต
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ขั้นตอนของการแสดงการตีกระบี่กระบอง ความสําคัญของการเรียนวิชา
กระบี่กระบอง และสมรรถภาพทีค่ วรมีของผูเรียนวิชากระบี่กระบอง
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบตั ิตาม แลวคอย
เดินดูใหคําชี้แนะทาทางที่ถูกตอง
2. ใหนักศึกษาในแตกลุม สงตัวแทนมา 1 คน เพื่อปฏิบัติทักษะการรํากระบี่กระบองใหผูสอนดู
และชวยชี้แนะ แกไขทาทางใหถูกตอง และมอบหมายใหตัวแทนกลุม นําทักษะการปฏิบัติการรํากระบีก่ ระบองที่ไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูสอนไปถายทอดใหกับเพื่อนๆ ในกลุมของตนเอง
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละเทาๆกัน โดยมีเพื่อนรวมกลุม เปนผูที่คอยชวยชี้แนะปรับปรุงทาทาง
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ขั้นนําไปใช
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบองทายชั่วโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว
ขั้นสรุป
ผูสอนรวมกันสรุปเนื้อหาทั้งหมดกับผูเรียน และบอกแผนการเรียนในชั่วโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว
อยางไร จะเรียนเกี่ยวกับทาอะไร
โดยใหผเู ชี่ยวชาญทางดานการสอนพลศึกษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แลวคํานวณคา
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00
3. แบบวัดทักษะการรํากระบี่กระบองประกอบดวย 1) เกณฑการใหคะแนนดวยเครื่องมือรูบริค ไดให
ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนพลศึกษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แลวคํานวณคา IOC มีคาอยู
ระหวาง 0.67-1.00 2) การใหคะแนนดวยประสบการณและองคความรูของผูสอน ใชประเด็นในการประเมินและการให
น้ําหนักคะแนนตามดุลยพินิจที่เกิดจากประสบการณและองคความรูของผูสอนเครื่องมือทั้งสองแบบนําไปทดลองใชจริง
แลวหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค และวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยคา CITC
(Collected Item Total Correlation)
4. แบบวัดความรูวิชากระบี่กระบอง เปนลักษณะของแบบทดสอบแบบเขียนตอบ มีคาความ
เที่ยงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ
เชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต โดยใชแผนจัดการเรียนรูท ั้ง 6 แผน
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ โดยใชแผนจัดการเรียนรู
ทั้ง 6 แผน
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาชัน้ ปที่ 3 ทดสอบทักษะการรํากระบี่กระบองหลังจากที่ใชแผนการจัดการ
เรียนรูแบบสาธิต และแผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
4. นักศึกษาทําแบบวัดความรูห ลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. นําผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต วิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. นําผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่มผี ลตอความรู และทักษะการรํากระบี่กระบอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปรียบเทียบผลของความรู ทักษะการปฏิบตั ิการรํากระบี่กระบอง หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิเคราะหโดยการใช t – test independent
ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ที่มีผลตอความรู และทักษะการรํากระบี่กระบอง ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยผลปรากฏดังนี้
ตอนที่ 1
ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุม ตัวอยาง
1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุม ตัวอยาง
1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูในแตละวิธี
ตอนที่ 2
เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบีก่ ระบอง
2.1 ไมรําที่ 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปกหนา – ปก
หลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองน้ํา, ลดลอ, เชิญเทียน)
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รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอ มูลทั้ง 2 ตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุม ตัวอยาง
1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุม ตัวอยาง
ตารางที่ 1
หองเรียน

แสดงจํานวนและคารอยละของจํานวนตัวอยางในหองเรียนจําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

ชั้นปที่ 3
10
76.92
3
23.08
13
50.00
กลุมที่ 1
ชั้นปที่ 3
10
76.92
3
23.08
13
50.00
กลุมที่ 2
รวม
20
76.92
6
23.08
26
100
จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางของนักศึกษาชั้นปที่ 3 แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม คือกลุมที่ 1 แยกเปน
นักศึกษาชาย 10 คน นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 กลุมที่ 2 แยกเปนนักศึกษาชาย 10 คน
นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ซึ่งจะพบวากลุมตัวอยางของนักศึกษามีความใกลเคียงกัน และ
อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความใกลเคียงกัน
1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูในแตละวิธี
ตารางที่ 2

จํานวนตัวอยางในกลุมทดลองแยกตามวิธีการจัดการเรียนรู

ไมรําที่

การจัดการเรียนรูแบบสาธิต

1 – 12
รวม

13
13

การจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนแบบ
รวมมือ
13
13

รวม
26
26

จากตารางที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมทดลองจําแนกวิธีการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน 12 ทักษะไมรํา
ในแตละทักษะจะแยกการจัดการเรียนการสอน 2 วิธีคือ วิธีการจัดการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 13 คน และวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน รวมทั้งหมด 26 คน
ตอนที่ 2

เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบีก่ ระบอง
2.1 ไมรําที่ 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปก
หนา – ปกหลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองน้ํา, ลดลอ, เชิญเทียน)
ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติ
ทดสอบ t ของคะแนน ทักษะในการรําไมราํ กระบี่กระบองหลังการจัดการเรียนรู
แบบสาธิตและการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
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วิธีสอน
1. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิต
2. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิตรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ

S.D.

t

13

x�

43.00

5.93

-.111

13

43.23

4.55

-.111

n

จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติทดสอบ t ของคะแนน
ทักษะการรําไมราํ หลังการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ไมแตกตางกัน โดยในดานการจัดการเรียนรูแบบสาธิต มีคาเฉลีย่ เทากับ 43.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา เทากับ
5.93 คา t เทากับ -.111 และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.23
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.54 คา t เทากับ -.111 ซึ่งจะเห็นวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
ตารางที่ 4

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรียนรูแ บบสาธิต
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดานความรู

หลังการจัดการเรียนรู

กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
*p <.05

n
13
13

𝐱�
20.69
20.38

S.D
4.23
4.98

t

p

.170

.212

จากตารางที่ 4 พบวา หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานความรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรียนรูแ บบสาธิต
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดานทักษะการรํากระบี่กระบอง

หลังการจัดการเรียนรู

กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
*p <.05

n
13
13

𝐱�
43.00
43.23

S.D
5.93
4.55

t

p

-.111

.170

จากตารางที่ 5 พบวา หลังจากที่ใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานทักษะการรํากระบี่กระบอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ที่มีตอความรู และทักษะการรํากระบี่กระบอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของวิธีการจัดการ
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เรียนรูแบบสาธิต และวิธีการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยแยกเปนดานความรูพบวา
ไมแตกตางกันอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน และดานทักษะการรํากระบี่กระบอง ไมมีความแตกตางกันอยูในระดับดี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยแลว การใชการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แตการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือในดานทักษะการรํากระบี่กระบองสูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว เปนแนวโนมที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศลิษา วรรณสุวรรณ, 2551.)
การวิจัยในครั้งนี้มีจดุ มุงหมายเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 2) เพื่อเปรียบเทียบ
มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับ
การเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอวิธีสอนแบบ
สาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกลุ กันยา จังหวัดสงขลา กําหนด
เปนกลุมตัวอยาง โดยการสุม ตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 กลุม รวม 35 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบประเมินบุคลิกภาพในการทํางาน 3) แบบประเมินมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอน
แบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการเรียน โดยใชวิธี
สอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการ
เรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวก 4) ความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
วงกลมการเรียนรู อยูในระดับมาก สอดคลองกับ (วรรณภา รอยกรอง, 2553) ผลการวิจัยเรื่องผลของการสอนแบบ
สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม คละผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช
โปรแกรมตารางงานและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ในภาพรวมพบวา
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือ
แบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน หลังเรียน สูงกวากอนเรียนใน
ภาพรวมพบวา การจัดกิจกรรมการสอนแบบสาธิตในการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือแบบ
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชโปรแกรมตารางงานสูงขึ้น เนื่องจากวิธีการสอนแบบ
สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม คละผลสัมฤทธิ์มีการแบงกลุม นักเรียนออกเปน 4 คน ที่มีระดับ
ผลการเรียนแตกตางกัน โดยครูทําการสอนบทเรียนและสาธิตการสอนให นักเรียนทั้งชั้นกอนแลวใหกลุม ทํางานตามที่
กําหนด สามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมีความ กระตือรือรนในการคนควาหาความรู ชวยสรางเสริม
บรรยากาศในการเรียนรูเ พราะนักเรียนมีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรวมกันและรวมกันชวยตอบปญหาทําใหนักเรียนเห็น คุณคาของการเรียนและการที่นักเรียนเกงชวยอธิบายใหเพื่อน
ในกลุมฟงจะทําใหตนเองเขาใจในเรื่องที่เรียนไดดยี ิ่งขึ้น สวนนักเรียนที่เรียนไมเกงหรือเรียนชาจะรูสึกอบอุนไมโดดเดีย่ ว
รูสึกเปนกันเองและกลาซักถามปญหาที่ไม เขาใจกับเพื่อน จนเกิดการเรียนรูไ ดดยี ิ่งขึ้น 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์จากการวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใชโปรแกรมตาราง
งาน ของนักเรียนจํานวน 32 คน ในภาพรวมพบวา ผลการ ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนไดรับเนื้อหา
หรือบทเรียนใหมในเรื่องที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธิ์ จะชวยใหผเู รียนเรียนรูเ นื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากสมาชิกใน
กลุม รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคม เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานกลุมรวมกับผูอื่นทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสาธิตโดย
ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
หลังไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบ รวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์มีพฤติกรรมการทํางาน
กลุมสูงกวาเกณฑ จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งผูวิจยั กําหนดไว 3 ดาน คือ 1) ดานเนือ้ หา 2) รูปแบบการ
นําเสนอ 3) ดานการทํางานกลุม หลัง เรียนโดยใชการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม
คละผลสัมฤทธิ์ มีพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ทุกดาน ในภาพรวมพบวา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ เปนวิธีการเรียนที่ที่ให
นักเรียนแบงเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีสติปญญาแตกตางกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําศักยภาพของตนมา
เสริมสรางความสําเร็จของกลุม มุง เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงงานกันเพื่อฝกความรับผิดชอบ
รวมกัน ในการทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์
ใชวิธีการประเมินผลเปนแบบวัดพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะไดรับผลการประเมินเทาเทียมกัน
จึงชวยกระตุนใหนักเรียนมีความพยายามและสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ไมเชนนั้นแลวจะทําใหเพื่อนสมาชิก คนอื่นๆ
ไดรับผลการประเมินไมดีตามไปดวย เมื่อแตละกลุม ไดรับการประเมินผลแลว ครูจะใหรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่กําหนด การใหรางวัลนี้ถือวาเปนแรงจูงใจอีกทางหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มมากขึ้น
จากขอมูลที่ปรากฏถึงแมการจัดการเรียนรูทั้ง 2 แบบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แต
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในดานทักษะการรํากระบี่กระบองมีแนวโนมที่สูงขึ้นหลังจากที่ไดเรียนแบบการจัดการเรียนรู
แบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือระดับที่นาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีขึ้นของทักษะการรํากระบี่กระบอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช
1. ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควรสรางบรรยากาศทีด่ ี เอื้อตอการเรียนรูไดมากที่สดุ โดยการรับฟง และ
สนับสนุนสงเสริมผูเรียนใหมีกําลังใจที่จะเรียน
2. ความสามารถในการจดจํารายละเอียดของทารํากระบี่กระบองของแตละคนไมเทากันผูสอนควรคอยดูแล
อยางใกลชิด
3. ความสามารถของรางกายที่แตกตางกันในดานของเพศ ทําใหทาทางไมสมบูรณสวยงาม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแ บบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ในรายวิชาอื่นๆ
2. ควรมีศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแ บบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในดานอื่นๆ
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การสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
ที่มีตอดัชนีมวลกาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
Creating a Progressive Exercise Program with Walking Techniques Effecting
of Body Mass Index and Body Composition of Women Overweight
สุพล เพ็ชรบัว
Supon Pechbua
อาจารยโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแทจริง (True-experimental design) เพื่อสราง ศึกษา และ
เปรียบเทียบผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ที่มตี อดัชนีมวลกาย และสัดสวน
ของรางกายในผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน อายุระหวาง 18-23 ป จํานวน 30 คน โดยเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน
ผลการวิจัยพบวา
1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวน
ของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึ้นหลังไดรับการฝกนั้นมีแนวโนมของดัชนี
มวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1 มวลไขมันมีแนวโนมลดลง (t = 0.623, p =
0.269) เชนเดียวกัน
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุม ที่ฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
มีคาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุม ที่ไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1
มวลไขมันกลุมทีฝ่ กดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062)
จากขอมูลที่ปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แตผลการวิจยั แสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินสามารถทํา
ใหคาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับที่นาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีขึ้นของสุขภาพสําหรับ
ผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
คําสําคัญ: ดัชนีมวลกาย/ สัดสวนของรางกาย/ ภาวะน้ําหนักเกิน

1122
Abstract
This research is truly experimental. True-experimental design to study and compare the
results of a progressive exercise program with walking techniques effecting on body mass index and
body composition of women overweight at age group of 18-23 years old, to practice
progressive exercise program with a walking technique 3 days /week for 8 weeks.
The result found that;
1. Compare the difference in body mass index and body composition. Before and after the
8-week progressive exercise program, the body mass index and body proportions has no significant
difference was found at the .05, but the outcome is body mass index (t = 0.851, p = 0.201) and body
composition in section 1 fat mass tended to decrease (t = 0.623, p = 0.269).
2. Compare the difference in body mass index and body composition. There was no
statistically significant difference at the .05 level in the exercise training program by walking
technique and non-training group. However, in the exercise training program by walking technique
have body mass index was lower than the non training group (t = -1.01, p = 0.163). The result the
exercise training program by walking technique have body composition in section 1 fat mass was
lower than the non training group (t = -1.586, p = 0.062).
The data showed that body mass index and body composition were not significantly
different at the .05 level. However, the results showed that progressive exercise program with
walking technique could change the body mass index and the body composition decreased is meet
the expectations. This is a healthy trend might be very helpful for women who are overweight.
Keywords: Body Mass Index / Body Composition / Overweight
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนจัดเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญลําดับตนๆ ในปจจุบัน โดยเปนปจจัยเสี่ยงใน
การเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง จนอาจ
เปนสาเหตุใหเสียชีวิตได (สิทธา พงษพิบูลย, 2555) ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนเปนภาวะที่รางกายมีน้ําหนักตัวเกิน
เกณฑปกติ และมีการสะสมของไขมันในสวนตางๆ ของรางกายมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับมวลกลามเนื้อ กระดูก
และของเหลวในรางกาย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ (Ngugen and El Serag, 2009) นอกจากนี้ภาวะน้ําหนักเกินในเด็ก
อายุ 5-17 ป มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากกวาเด็กปกติ โดยมีแนวโนมเปนโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึ้น
2-4.5 เทา และภาวะไขมันในเลือดสูงเพิ่มขึ้น 3-7 เทา โดยสาเหตุพื้นฐานสวนใหญเกิดจากความไมสมดุลระหวาง
พลังงานที่ไดรับจากการรับประทานอาหารกับพลังงานที่รางกายใชไปในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน (สํานัก
โภชนาการ, 2558) เมื่อเกิดความไมสมดุลของพลังงานจึงทําใหมีพลังงานเหลือจากการรับประทานอาหารจํานวนมาก
ดังนั้นรางกายจะเก็บสะสมพลังงานดังกลาวไวในรูปของไขมัน และถารางกายยังไมมีการนําไขมันออกไปใช ไขมันที่ถูก
สะสมไวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหเกิดภาวะน้าํ หนักเกินและนําไปสูโรคอวนในที่สุด ซึ่งปจจุบันภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอวนทําใหเกิดปญหาทางสังคมและปญหาทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (วนิดา พันธสอาด, 2555)
จากการสํารวจขององคการอนามัยโลกในป 2014 พบวาประชากรโลกที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีภาวะน้ําหนักเกิน
1.9 พันลานคน และเปนโรคอวนมากกวา 600 ลานคน จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบวา มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของผูใหญเปนโรคอวน และเพศชายเปนโรคอวนมากกวาเพศหญิง โดยผูชายเปนโรคอวน รอยละ 60 และผูห ญิงเปนโรค
อวน รอยละ 45 (Australian Bureau of Statistics, 2008) สําหรับในประเทศไทย ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนก็มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ครั้งที่ 5 (พ.ศ.
2557) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2552) ความชุกของภาวะอวนมีแนวโนมสูงขึ้นอยาง
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ชัดเจน โดยเฉพาะในผูหญิงเพิ่มจากรอยละ 40.7 ในป 2552 เปนรอยละ 41.8 ในป 2557 สวนในผูชายเพิ่มจากรอยละ
28.4 เปนรอยละ 32.9 (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2557) และจากการศึกษาอัตราชุกและปจจัยเสีย่ งของภาวะน้ําหนัก
เกินและโรคอวนในประชาชนไทย พบวา ประชาชนไทยชวงอายุ 20-59 ป มีภาวะน้ําหนักเกิน รอยละ 28.3 และเปนโรค
อวน รอยละ 6.8 จะเห็นไดวาจํานวนผูมีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนมีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (วิชัย เอก
พลากร และคณะ, 2553) ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนนั้นยังสงผลกระทบทางเศรษฐศาสตรตอสังคม โดยมีความ
ชัดเจนที่สุดในมิติของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทั้งที่จายโดยผูป วยและครอบครัว และที่รองรับโดยสังคมโดยรวม
จากการศึกษาในกลุม ประเทศพัฒนาแลว มีการประมาณการวา คาใชจายทางสุขภาพตอประชากร (health
expenditure per capita) จากโรคอวนมีมลู คาระหวาง 32-285 เหรียญสหรัฐ และคาใชจายโดยรวมมีมลู คาคิดเปน
รอยละ 2-4 ของคาใชจายทางสุขภาพของประเทศ และคิดเปนรอยละ 0.1-1.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
(gross domestic product/GDP) (House of Common Health Committee, Obesity, 2004) และจากการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นวาระดับคาใชจายแปรผันตามความรุนแรงของภาวะหนักเกินและโรคอวน (Thompson et
al., 2001) เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบวา ตนทุนรวมตอสังคมของภาวะน้ําหนักเกินและโรค
อวนมีมูลคา 12,142 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.13 ของ GDP ในปเดียวกัน โดยแบงเปนตนทุนทางตรงจากคา
รักษาพยาบาลมีมลู คา 5,584 ลานบาท ในขณะที่ตนทุนทางออมจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและการขาดงานมีมลู คา
รวม 6,358 ลานบาท (มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย และคณะ, 2554)
สําหรับเกณฑในการวิเคราะหบุคคลที่อยูในภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนนั้น นิยมใชเกณฑจากการประเมินคา
ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) โดยประชากรในทวีปยุโรป อเมริกา คาปกติของดัชนีมวลกายจะอยูที่ 18.524.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และดัชนีมวลกายระหวาง 25-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง ภาวะน้ําหนักเกิน ถา
ดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร ขึ้นไปจึงจะถือวาอวน (Australian Bureau of Statistics, 2008) แตสําหรับ
บุคคลในเอเชีย อาเซียน และประเทศไทย ที่มีดัชนีมวลกายอยูระหวาง 23.1-24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง
ภาวะน้ําหนักเกิน และถาดัชนีมวลกาย 25 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป หมายถึง อวน ซึ่งคาดัชนีมวลกายของประชากร
ไทยไมควรเกิน 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553)
ปจจุบันบุคคลทีม่ ีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนนั้น นิยมใชวิธีการลดน้ําหนักที่ใชเวลานอยและเห็นผลเร็ว เชน
การใชยาลดน้ําหนัก การอดอาหาร การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร วิธกี ารเหลานี้เปนแนวทางการลดน้ําหนักที่ไมถูกตอง
ซึ่งอาจทําใหระบบตางๆ ของรางกายผิดปกติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได (ศิวรักษ กิจชนะไพบูลย, 2555) ทั้งที่จริงแลว
วิธีการลดน้ําหนักที่ถูกตองและไมเปนอันตรายตอรางกาย นั่นคือ การออกกําลังกาย จากการวิจยั Miller et al. (1997)
พบวา เมื่อบุคคลที่มภี าวะน้ําเกินและโรคอวนออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอพรอมกับการควบคุมอาหารจะชวยทําให
สัดสวนของดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง อีกทั้งยังชวยปองกันและลดความรุนแรงของโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงและความเสีย่ งในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางเวชปฏิบัติการปองกันและดูแลรักษา
โรคอวนไดใหคําแนะนําวา การออกกําลังกายที่เปนประโยชนควรปฏิบัติทุกวัน อยางนอยวันละ 30 นาที ความหนักของ
การออกกําลังกายควรอยูในระดับปานกลาง คือ ประมาณ 60-65% MHR และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3
ครั้ง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และสําหรับการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน คือการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวอยาง
ตอเนื่อง และมีแรงกระแทกต่ําและออกกกําลังกายควรเปนแบบคอยเปนคอยไป ชาๆ แตใหทําประจําและสม่ําเสมอ เชน
การเตนแอโรบิค วายน้ํา การเดินในรูปแบบตอเนื่องชาๆ หรือเดินชาสลับเร็ว เปนตน (สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) สอดคลองวิจัยของ Melam et al. (2016) ไดศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินเร็วใน
ผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกินอายุ 21-30 ป โดยใหกลุมตัวอยางเดินวันละ 45 นาที สัปดาหละ 5 วัน เปนระยะเวลา 10
สัปดาหพบวา การออกกําลังกายดวยการเดินชวยทําใหดัชนีมวลกายลดลง และจากการวิจัย สุดารัตน วาเรศ (2556) ได
ศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีน้ําหนักตัวเกิน โดยใหนักเรียนเดินวันละ 25-40
นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ระดับความหนักอยูที่ 50-60% MHR พบวา การออกกําลังกายดวยการ
เดินสงผลดี ทําใหคาดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง สอดคลองการวิจัย Hong et al. (2014) พบวา การออก
กําลังกายดวยการเดินในผูหญิงที่มภี าวะน้ําหนักเกินนั้น สามารถชวยลดไขมันในชองทองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย (2556) กลาววา ในการออกกําลังกายตอคนที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
ตองทําอยางคอยเปน คอยไป ไมควรหักโหมออกกําลังกายที่มีความหนักมากในระยะเวลาสั้นๆ เพราะอาจเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ จากงานวิจัย พบวามีการใชหลักการสรางความกาวหนา (Progression principle) ในการออกกําลังกาย โดย
หลักการสรางความกาวหนา คือ การเปลีย่ นแปลงปริมาณงานใหมคี วามหนักเพิ่มมากขึ้น การฝกงานในชวงแรกจะมี
ขนาดเบา และคอย ๆ เพิ่มความหนักของงานขึ้นอยางชา ๆ เพื่อใหรางกายมีการปรับตัว โดยมีการศึกษาที่นําหลักการ
สรางความกาวหนานี้มาปรับใชรวมการฝกออกกําลังกายในรูปแบบอื่นๆ เชน การศึกษาของพลูสมบัติ เยาวพงษ (2554)
ไดศึกษาผลโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ที่มีตอภาวะน้ําหนักเกิน ที่ความหนักรอยละ 50-70 ของอัตราการ
เตนของหัวใจ ซึ่งในโปรแกรมนีร้ ะดับความหนักจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ 2 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาคาเฉลีย่ ของน้ําหนักตัว
เปอรเซ็นตไขมันและดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการศึกษาที่นําเอาหลักความกาวหนาปรับใชรวมกับการฝก
ออกกําลังกายแลวสงผลตอผูที่มภี าวะน้ําหนักเกินได
ดังนั้น จากขอมูลที่กลาวมา จะเห็นไดวาการออกกําลังกายดวยการเดินเปนประโยชน และใหผลดีตอการลด
ไขมัน ดัชนีมวลกาย รวมไปถึงการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในหลอด
เลือดสูง โรคความดันโลหิต และการเดินยังเปนการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสําหรับบุคคลที่มภี าวะน้ําหนักเกินและโรคอวน
อีกดวย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยการเดินที่ถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามหลักการ
สรางความกาวหนาในการออกกําลังกาย (Progression principle) ในการออกกําลังกายสําหรับคนทีม่ ีภาวะน้ําหนักเกิน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมทีฝ่ กดวย
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการฝก
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุมที่ไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวลกาย
ต่ํากวากอนใชโปรแกรม
2. กลุมที่ไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสัดสวนของ
รางกายแตกตางกับกอนใชโปรแกรม
3. กลุมที่ไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวล
กายไมแตกตางกัน
4. กลุมที่ไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสัดสวนของ
รางกายไมแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะน้ําหนักเกิน คัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) และทุกคนเปนอาสาสมัครที่เขารวมในการวิจยั ครั้งนี้ดวยความ
เต็มใจ
ดานเนื้อหา
กลุมตัวอยางตองมีคา ดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผานการทดสอบแบบ
ประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*)
ดานตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย
ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน

1125
ตัวแปรตาม ไดแก -ดัชนีมวลกาย
-สัดสวนของรางกาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน

ตัวเเปรตาม
1. ดัชนีมวลกาย
2. สัดสวนของรางกาย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะน้ําหนักเกิน คัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 30 คน และแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ไดแก
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมตัวอยางตองมีคา ดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผาน
การทดสอบแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) แตละคนเปนอาสาสมัครที่เขารวมการวิจยั ครั้ง
นี้ ดวยความเต็มใจและมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑที่กําหนด
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน มีรายละเอียดขั้นตอนการสราง
โปรแกรมดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนา
ดวยเทคนิคการเดิน
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการเขียนโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
1.3 ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดและกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะศึกษาในการทําวิจัยการสรางโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
1.4 ดําเนินการสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
1.5 นําโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน พิจารณาความสอดคลอง เหมาะสม หรือควรแกไข จากนั้นนํามาคํานวณคา IOC (Item objective congruence)
1.6 แกไขโปรแกรมใหสมบูรณพรอมที่จะนําไปใชกับกลุม ตัวอยางทีจ่ ะทําการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
2. เครื่องมือและอุปกรณ
2.1 แบบบันทึกผลการลงชื่อ วัน เวลา ในการออกกําลังกาย
2.2 แบบบันทึกผลชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ น้ําหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกายและสัดสวน
ของรางกาย
2.3 แบบบันทึกผล คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายหลังการใชโปรแกรมการออกกําลัง
กายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
2.4 แบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*)
2.5 เครื่องวัดองคประกอบของรางกาย (Body Composition Analyze, X-Contact 356, Korea)
2.6 นาฬิกาจับเวลา (Casio, HS-30W, China)
2.7 เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสาย (Polar FT7 Electro Oy, Professorintie 5, FI90440 Kempele, Finland)
2.8 เครื่องวัดชีพจร และความดันโลหิต (Jawon Easy X 800 R, Korea)
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2.9 ลูวิ่งไฟฟา (North Fitness Treadmill, P 07, China)
3. ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนีไ้ ดขอความรวมมือจากผูเขารวมการวิจยั ใหงดเวนการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารเสริม
บางประเภทที่อาจจะมีผลตออัตราการเผาผลาญของรางกาย เชน แคปซูลแอลคานิทีน ยาลดความอวน เครื่องดื่มชูกําลัง
แฮลกอฮอล เปนตน
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั
E – group

R

O 1E

X

O 2E

C – group

R

O 1C

--

O 2C

E-group = กลุมทดลอง (Experimental Group)
C-group = กลุมควบคุม (Control Group)
R = การจัดดําเนินการแบบสุม (Randomization)
X = การจัดกระทําตามวิธีทดลอง หรือโปรแกรมทดลอง (Treatment)
O = การวัดผล (Outcome Measurement)
O1 = การวัดผลกอนการทดลอง (Pretest Observation)
O2 = การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation)
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนดําเนินการวิจัยตามเวลาที่กําหนด
ระยะเวลา
กิจกรรม
1. รับสมัครอาสาสมัครตามเกณฑที่กําหนด
2. ผูวิจัยอธิบาย ชี้แจงผูเขารวมการวิจัยถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ลําดับขั้นตอน วิธีการทดสอบ
รวมไปถึงขอตกลงตางๆ ในระหวางการเขารวมการวิจัย และใหผเู ขารวมการวิจยั ลงนามยินยอมเขารวม
ในใบยินยอมเขารวมการวิจัย
สัปดาหที่ 3. คัดเลือกอาสาสมัครทั้งหมดทีม่ าสมัครดวยแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR-Q*)
1 -4
และผลการประเมินของอาสาสมัครตองไมอยูในกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายจากการออก
กําลังกาย
4. คัดเลือกอาสาสมัครใหไดจํานวน 30 คน โดยคัดเลือกจากการทดสอบคาดัชนีมวลกายระหวาง 23 –
29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร
5. ตรวจสุขภาพ ผูเขารวมวิจัยทั้ง 30 คน
1. ผูวิจัยอธิบาย ชี้แจงรายละเอียด แบบบันทึกตางๆ ที่ใชในการวิจัย
2. ผูวิจัยแบงกลุมผูเขารวมวิจัยเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุม ควบคุม
สัปดาหที่
3. ดําเนินการวัดชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ น้ําหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของ
5 -8
รางกาย
4. ดําเนินการทดสอบคาความเร็วของลูวิ่งไฟฟาที่เหมาะสมกับผูวิจัยทุกคน
1. เตรียมอุปกรณและสถานที่ในการวิจัยโดยประสานงานกับโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร
สัปดาหที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. เตรียมการวิจัยโดยตรวจเอกสารและตั้งคาของเครื่องมือตางๆ เชน นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัด
9 -16
องคประกอบของรางกาย และโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
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3. กลุมผูเขารวมการวิจัยไดเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินที่
ระดับความหนักรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ในการควบคุมระดับความหนักของการ
ออกกําลังกาย โดยติดเครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสายบริเวณทรวงอกใตราวนม ซึ่งเชื่อมตอ
กับลูวิ่งไฟฟาใชสําหรับอานคาอัตราการเตนของหัวใจ
4. ผูเขารวมวิจยั ดําเนินการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินจนครบตามที่กําหนด 8 สัปดาห และบันทึกผลคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย
ตารางที่ 2 แสดงโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชวงอบอุนรางกาย
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด

ชวงออกกําลังกาย
เดิน 20 นาที
เดิน 22 นาที
เดิน 25 นาที
เดิน 28 นาที
เดิน 31 นาที
เดิน 35 นาที
เดิน 39 นาที
เดิน 43 นาที

ชวงคลายอุน
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด
เดิน 5 นาที
และยืดเหยียด

ระดับความหนักของ
การออกกําลังกาย

อัตราการเตนของ
หัวใจในขณะออก
กําลังกายอยูในชวง
60-70 % ของอัตรา
การเตนของหัวใจ
สูงสุด

หมายเหตุ
1. กําหนดการฝก 3 วันตอสัปดาห เวลา 16.00 – 20.00 น.
2. แนวทางสําหรับการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใชงานมากจนเกินไป คือ
กฎของ 10 เปอรเซ็นต (Ten percent rule) ความหนักหรือระยะการฝกไมควรจะเพิ่มขึ้นมากกวา 10
เปอรเซ็นตตอสัปดาห
การเก็บรวบรวมขอมูล
การประเมินคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย มีหนวยเปนกิโลกรัมตอตารางเมตรและวิเคราะหดวย
เครื่อง Body Composition Analyze, X-Contact 356 บันทึกผลและนําคาทีไ่ ดคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแตละการวิจัย และนําผลคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายมาเปรียบเทียบความแตกตาง กอน
และหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุม ที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินและกลุมทีไ่ มไดรบั การฝก
การวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยนําผลการทดสอบของผูที่เขารับการวิจัยมาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ ดวยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินโดยสถิติวเิ คราะห t-test dependent นัยสําคัญทางสถิติ
กําหนดไวที่ระดับ .05
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุม ที่ฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test
independent นัยสําคัญทางสถิตกิ ําหนดไวที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลในรูปตารางขอมูลและความเรียงตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยสถิติวิเคราะห t-test dependent นัยสําคัญ
ทางสถิติกําหนดไวที่ระดับ .05 แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร)

n

SD

X

t

p

กลุมทดลอง
กอนการฝก
15
25.91
2.32
0.851
0.201
หลังการฝก
15
25.19
2.31
*p < .05
จากตารางที่ 3 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา
8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึ้นหลังไดรับการฝก
นั้นมีแนวโนมลดลง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1 มวลไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
มวลไขมัน (กิโลกรัม)

n

X

SD

t

p

กลุมทดลอง
กอนการฝก
15
20.66
4.10
0.623
0.269
หลังการฝก
15
19.71
4.22
*p < .05
จากตารางที่ 4 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา
8 สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไขมัน (Fat Mass) กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึ้นหลังไดรับการฝก
นั้นมีแนวโนมลดลง
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 2 มวลไรไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
มวลไรไขมัน (กิโลกรัม)

n

X

SD

t

p

กลุมทดลอง
กอนการฝก
15
42.02
4.12
-0.105
0.459
หลังการฝก
15
42.17
3.87
*p < .05
จากตารางที่ 5 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 8
สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไรไขมัน (Free Fat Mass) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมทีฝ่ กดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุม ที่ไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test
independent นัยสําคัญทางสถิตกิ ําหนดไวที่ระดับ .05 แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมที่ฝก ดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุม ที่ไมไดรับการฝก
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร)

n

X

หลังการฝก
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

15
15

25.19
25.90

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

15
15

19.71
21.93

SD

t

2.32
-1.001
1.50
มวลไขมัน (กิโลกรัม)
4.22
-1.586
3.38
มวลไรไขมัน (กิโลกรัม)
3.87
-0.841
3.64

p
0.163
0.062

กลุมทดลอง
15
42.17
0.204
กลุมควบคุม
15
43.33
*p < .05
จากตารางที่ 6 พบวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายทั้งสองกลุม กลุมที่ฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลีย่ เทากับ 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และ
กลุมที่ไมไดรับการฝกมีคา เฉลีย่ เทากับ 25.90 กิโลกรัมตอตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t พบวา
คาเฉลี่ยระหวางกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการ
ฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึน้ หลังไดรับการฝกนั้นมีแนวโนมของดัชนีมวลกาย
ลดลง
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1 คาเฉลี่ยมวลไขมันทั้งสองกลุม กลุมที่
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.71 กิโลกรัม และกลุม ที่
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 21.93กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมที่
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ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แตผลทีเ่ กิดขึ้นหลังไดรับการฝกนั้นมีแนวโนมของมวลไขมันลดลง
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 2 คาเฉลี่ยมวลไรไขมันทั้งสองกลุม กลุม
ที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.17 กิโลกรัม และกลุมที่
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 43.33 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมที่
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมที่ไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index) และคาสัดสวนของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึน้ หลังไดรับการฝก
นั้นมีแนวโนมของดัชนีมวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1 มวลไขมันมีแนวโนม
ลดลง (t = 0.623, p = 0.269) เชนเดียวกัน
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุม ที่ฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุม ที่ไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึง่ ในกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน มี
คาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุมที่ไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1
มวลไขมันกลุมทีฝ่ กดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062)
อภิปรายผล

จากการศึกษาผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินที่มตี อดัชนีมวล
กาย และสัดสวนของรางกายในผูห ญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย
กอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลที่เกิดขึ้นหลังไดรับการฝกนั้นดัชนีมวลกายมีคาลดลงจาก 25.91 กิโลกรัมตอตาราง
เมตร เปน 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย ระหวางกลุมที่ฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุม ที่ไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึง่ ในกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
(25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร) มีคาดัชนีมวลกายนอยกวากลุมทีไ่ มไดรับการฝก (25.90 กิโลกรัมตอตารางเมตร)
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคา ดัชนีมวลกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แต
ผลหลังจากกลุม ที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8
สัปดาห คาดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีขึ้นของสุขภาพสําหรับผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน ทัง้ นี้เปนเพราะ
โปรแกรมที่ผูวิจัยดําเนินการสรางขึ้นนั้นใชหลักการตามหลักความกาวหนา และเกีย่ วของกับหลักการออกกําลังกายที่
ถูกตอง ประกอบดวย ชนิด ความถี่ ระยะเวลา และความหนักของการออกกําลังกายที่ถูกตองจะสามารถควบคุมน้ําหนัก
ของรางกาย และชวยใหดัชนีมวลกายลดลง สอดคลองกับหลักการของ Cooper & Mildred (1988) ที่กลาววา การออก
กําลังกายที่สามารถทําใหความสามารถทางกลไกของรางกายเปลีย่ นแปลงไดนั้นตองมีความหนักของงาน และระยะเวลา
ที่นานพอ ซึ่งโปรแกรมที่ผูวิจยั สรางขึ้นนั้น ใชความถี่ในการฝก 3 วัน ตอสัปดาห ซึ่งเปนไปตามหลักการของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค คือ ความหนักและความนานตอเนื่องกัน ฉะนั้น การออกกําลังกายดวยการเดินจึงทําใหดัชนีมวล
กายลดลง ซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย เมื่อออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ระดับต่ําถึงระดับปานกลาง เปนระยะเวลา 45
นาที ถึง 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง จะทําใหน้ําหนักตัวลดลง เพราะเปนการใชพลังงานจากกรดไขมัน และกลูโคส
ในเลือดเปลี่ยนแปลงไปเปนพลังงานไกลโคเจนและไขมัน ซึ่งสะสมในกลามเนื้อจะคอยๆ ลดลง (เสก อักษรานุเคราะห,

1131
2534) สอดคลองกับ ประทุม มวงมี (2527) กลาววา การออกกําลังกายอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่นานพอจะเกิดการ
สังเคราะหสารพลังงานขึ้นใหม โดยการดึงเอาปริมาณไขมันที่สะสมอยูมาใช เปนสาเหตุที่ทําใหมวลไขมันลดลง และ
รวมถึงน้ําหนักตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีไขมันนอยกวาผูที่ไมออกกําลังกาย แสดงใหเห็น
วาการเดินทําใหมวลไขมันในรางกายลดลง สอดคลองกับ ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร และ สิทธา พงษพิบูลย (2554) ที่
กลาววา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยพัฒนารางกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และสมรรถภาพ
รางกายมีการพัฒนาทีด่ ีขึ้นอยางตอเนื่อง
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 1 มวลไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตผลทีเ่ กิดขึ้นหลังไดรับการฝกนัน้ มวลไขมันมีคาลดลงจาก 20.66 กิโลกรัม เปน 19.71 กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคามวลไขมัน ระหวางกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
และกลุม ที่ไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการ
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (19.71 กิโลกรัม) มีคามวลไขมันนอยกวากลุมที่ไมไดรับการฝก
(21.93 กิโลกรัม)
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคา มวลไขมันจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แตผล
หลังจากกลุม ที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8
สัปดาห คามวลไขมันลดลง ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีขึ้นของสุขภาพสําหรับผูหญิงที่มภี าวะน้ําหนักเกิน ระดับความหนักและ
ระยะเวลาในงานวิจัยครั้งนี้ รางกายสามารถนําไขมันมาเผาผลาญเปนพลังงาน เนื่องจากการใชพลังงานแบบแอโรบิค
ตองการใชออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร ระบบแอโรบิคจะใชทั้งคารโบไฮเดรตและไขมัน เมื่อออกกําลังกายเปนระยะ
เวลานาน คารโบไฮเดรตจะถูกนํามาใชเปนพลังงานในชวงแรก และเมื่อระยะเวลาในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น พลังงาน
จากไขมันจะเขามามีบทบาทมากขึน้ เรื่อยๆ และกลายเปนแหลงพลังงานหลักในการออกกําลังกาย (สนธยา สีละมาด,
2557) และการฝกการออกกําลังกายที่ชวยเพิ่มความสามารถในการใชออกซิเจนนั้น จะชวยเพิ่มความสามารถของ
กลามเนื้อในการใชแหลงพลังงานจากไขมันมากขึ้น และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมในระบบเผาผลาญ
ไขมันและยังเพิ่มขนาดและจํานวนไมโทคอนเดรียซึ่งเปนสวนทีส่ ําคัญตอการใชออกซิเจนในการสลายสารอาหาร เกิด
กระบวนการเบตาออกซิเดชั่น วงจรไตคารบอนซิลิกแอซิด และระบบขนสงอิเล็กตรอนเพื่อสรางเอทีพีเปนพลังงาน (นฤ
มล ลีลายุวัฒน, 2553) กระบวนการเหลานี้จึงกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของไขมันในรางกายของกลุมตัวอยาง
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนที่ 2 มวลไรไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคามวลไรไขมัน ระหวางกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุม ที่ไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งในกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (42.17 กิโลกรัม) มีคามวลไร
ไขมันนอยกวากลุม ที่ไมไดรับการฝก (43.33 กิโลกรัม) สอดคลองกับงานวิจัยของ Lemura and Maziekas (2002)
ศึกษาผลของการออกกําลังกายตอการเปลีย่ นแปลงของ น้ําหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมัน ในเด็กและวัยรุนทีม่ ี
รูปรางอวน ชวงอายุ 5-17 ป จํานวน 120 คน ซึ่งประเมินกอนและหลังการออกกําลังกายตางๆ เชน เดิน ปนจักรยานวัด
งาน 3 ครั้ง/สัปดาห ผลการทดลองพบวา น้ําหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมันมีคาลดลง และการศึกษาของ ธิติ
ญานปรีชาเศรษฐ (2550) ไดศึกษาการฝกแบบใชแรงตานตอองคประกอบของรางกายกับผูที่มีภาวะน้าํ หนักเกินผล
การศึกษาพบวา อัตราการใชพลังงานพื้นฐาน เปอรเซ็นตน้ําหนักทีไ่ มใชไขมัน และเปอรเซ็นตน้ําหนักไขมันลดลง
จากขอมูลที่ปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
สามารถทําใหคาดัชนีมวลกายและสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับที่นาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีขนึ้ ของสุขภาพ
สําหรับผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช
1. ผูหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกินสามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการ
เดิน ไปใชออกกําลังกายเพื่อลดไขมันในรางกายได โดยใชเวลาอยางนอย 8 สัปดาห
2. สามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยกําหนดความหนัก
อยางนอยรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ไปใชใหเกิดประโยชนได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาการออกกําลังกายโดยกําหนดใหอัตราการเตนของหัวใจที่อยูในระดับสูงขึ้น
2. ควรมีการเพิม่ ระยะเวลา และความถี่ในการออกกําลังกายใหสูงขึน้
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษร
ภาษาจีนเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Result of Organizing Learning Activities with Collaborative Instruction Model by Student
Team Achievement Division to Enhance Communication and Participation Skill in learning
Chinese Language Course in “Basic Chinese Phonetic Alphabet” For Students in Grade 7
.
1
ดวงกมล บุญใชย พัชริทร จูเจริญ2 และนันทิวัน อินหาดกร3
Duongkamon Boonchai1 Patcharin Jarujaroen2 and Nantiwan Inhatkruad3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเทคนิค STAD ในรายวิชา
ภาษาจีน 2) แบงกลุมนักเรียนทํากิจกรรมโดยในกลุมจะมี คนเกง คนปานกลาง คนออน กลุมละ 5 คน 3) ขั้นกิจกรรม
การเรียนรูภาษาจีน โดยใชเทคนิคการสอนดวย เทคนิค STAD 4) ขั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร
และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน 5) ขั้นยกยอง ชมเชย นักเรียนรายวิชาภาษาจีน
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีทักษะการ
สื่อสารสูงขึ้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นักเรียนมีสวน
รวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน อยูในระดับดี
2

2

2

2

2

คําสําคัญ: การเรียนรูโ ดยใชรูปแบบรวมมือเทคนิค STAD / สัทอักษรภาษาจีนเบื้องตน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /
ทักษะการสื่อสาร / การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ABSTRACT
This research aims to raise student achievement in communication skills and to participate in the
management of learning Chinese for students of grade 7 reaching to the performance criteria of
80/80. Research 5 steps included 1) prepare lesson plans STAD technical courses in the Chinese
language. 2) Students will be divided into groups, with the average class size of 5 students. 3) Chinese
language learning activities using the technique taught techniques STAD. 4) Achievement evaluation
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communication and participation skills in learning management. Chinese language course 5) Honestly
praise students in Chinese.
The research found that
1. The students in the first semester were taught by cooperative learning technique. STAD had
higher learning achievement than 80% at the .05 level of significance.
2. The students in the first grade were taught by collaborative learning. STAD techniques have
higher communication skills.
3. STADI students are taught by cooperative learning. STAD students participate in learning
management in Chinese. Stay in good
Keywords: learning management and the STAD / learning achievement / Communication skills /
Participation in learning management
ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขปรับปรุง พุทธศักราช 2545เปนกฎหมาย
วา ดวยการศึกษาของชาติ ที่มุงจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานใหสอดคลองกับ สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และความกาวหนาทางวิทยาการ เนนการสราง กลยุทธใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของบุคคลและ สังคมไทย เพื่อใหผเู รียนมีศักยภาพในการแขงขัน รวมมืออยางสรางสรรคในสังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได
กลาวถึง วิสัยทัศนของหลักสูตรทีม่ ุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ ใหเปนมนุษยที่มคี วามสมดุลทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจติ สํานึก ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาํ เปนตอการศึกษา
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ในดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญทั้งหมด 5 ประการ คือ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญ
 หา ความสามารถ ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลย
กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุ ภาษาจีนไวในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึง่ สถานศึกษาใดที่มีความพรอมมากในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน สามารถเปดหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ ไดและผูเ รียนทีม่ ีความสนใจก็สามารถเลือกเรียน ใน
หลักสูตรนั้น ๆ ไดเห็นวาถาหากวาเราใหความสนใจการเรียนการสอนกับของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในปจจุบัน ประเทศจีนเริ่มเขามามีบทบาทที่สูงขึ้น เพราะการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ดังจะเห็นไดจากการที่องคการสหประชาชาติไดจัดใหภาษาจีนกลางเปนหนึ่งใน 5 ภาษาหลักที่ใชในการติดตอสื่อสารของ
องคการสหประชาชาติ และดวยความสําคัญของภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เองที่สงผลใหภาษาจีนกลางเปน
ภาษาตางประเทศในอันดับตน ๆ ที่ไดรับความสนใจจากผูเรียนภาษา ในหลายประเทศทั่วโลกไมนอยไปกวาภาษาสําคัญ
อื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปนหรือ ภาษาญี่ปุน เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลาง
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง ในชวงหลายปที่ผานมา อันเนือ่ งมาจากการที่ภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอ
ตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับไมวาจะเปนในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การติดตอทําธุรกิจคาขาย
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รวมถึงการศึกษาในประเทศไทยทีไ่ ดรับความนิยมมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
ของเราอยางกวางขวางทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค โดยจะเห็นไดวามีการสอนภาษาจีนกลางอยูในทุก ๆ
ระดับ ตั้งแตชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันที่เปดสอนภาษาจีนกลาง
ใหกับผูที่สนใจทั่วไป (ลิขติ ธีรเวคิน, 2549) การเรียนการสอนภาษาจีนกลางรูปแบบเดิม ๆ ที่ยังคงใชกันอยูคือ การ
เรียนแบบเนนการทองจํา เมื่อนักเรียนสามารถทองจําได ก็จะสามารถใชภาษาจีนกลางได เมื่อไรก็ตามที่ผูเรียนเลิก
ทองจํา ก็จะทําใหของผูเรียนลดเลือนหายไป แมการเรียนภาษาแบบทองจําถือเปนวิธีหนึ่งที่ควรใช แตเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึน้ จําเปนตองเพิ่มวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใกลเคียงกับการใชภาษา การ
จัดการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสูงขึ้น โดยวิธีการเรียนการ
สอนที่นาสนใจวิธีหนึ่ง คือ วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนรู โดยจะจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ผูเรียน แตละคนในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน สวน
สมาชิกในกลุมจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นผูเรียนจึงจะตองพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การเรียนรู (Johnson et.al. อางอิง สุภาพร รัตนนอย , 2546)
ในสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 พบวา ในภาคเรียนที่ผานมาผูเ รียนมีปญหา ในการผันเสียง
วรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนแบบผิด ๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ รอยละ70 มีผูเรียนเกณฑ 79 คน จาก
จํานวนผูเรียน 158 คน คิดเปนรอยละ 50 ปญหาเหลานี้จึงสงผลใหผูเรียนสับสนในการอานสะกดคําแบบผิด ๆ ทําให
ความหมายของคําเปลี่ยนไปไมตรงตามการสื่อสาร แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูเรียนลดลง ถาหากผูเรียนมีความรูที่
ถูกตองชัดเจนในการผันเสียงวรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนก็จะชวยใหสื่อความหมายไดดีขึ้น และผลการ
เรียนที่ดีขึ้นอีกดวย
จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยเห็นวาเนื้อหาวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ถือเปนพื้นฐานสําคัญของ
การเรียนภาษาจีน ผูวิจัยมีความสนใจ ที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูรายวิชา
ภาษาจีน เรื่องสัทอักษรภาษาจีนเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) เพื่อให
นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรูวิชาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ผูวิจยั หวังวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชากัง
ราววิทยา(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ 80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรือ่ ง สัท
อักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑ
รอยละ 80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการสื่อสารสูงขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชทดลองครั้งนี้คือ เนื้อหาวิชาภาษาพื้นฐาน 1 จ21202 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเรียนพื้นฐานสัทอักษรจีนเบื้องตน ไดแก
เรื่อง 苹果大草莓小 (汉语拼音)
เรื่อง 我们一起上学 (汉语拼音)
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน หลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ทักษะการสื่อสาร กอนและหลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน
(K)

- รูปแบบการเรี ยนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD

- ทักษะการสื่อสาร (P)

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชา
กังราววิทยา ( อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง รวมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 - 1/4 จํานวน 143 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) มีจํานวน 40 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD คือ แผนที่สอนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนกลาง
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง 苹果大草莓小 (汉语拼音) และ หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง 我们一起上学 (汉
语拼音) จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30
ขอ คาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ KR-20 พบวามีคาเทากับ 0.76 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูร ะหวาง 0.32 –
0.56 คาอํานาจจําแนก พบวา มีคา อยูระหวาง 0.43 – 0.60 (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.50-1.00
3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินใชในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 2 สวนคือ แบบประเมิน
ทักษะการอานจํานวน 20 ขอ สําหรับคัดเลือกไวใช้ จริง 8-15 ขอ แบบประเมินทักษะการเขียนจํานวน 20 ขอ สําหรับ
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คัดเลือกไวใช้ จริง 8-15 ขอ โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.601.00
4. แบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู แบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 1 สวนคือ
แบบสังเกตความสนใจและความตัง้ ใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน 20 ขอ สําหรับ คัดเลือกไวใชจริง 8-15
ขอ โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.73-1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไป
ประเมิน กอนการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student TeamAchievementDivision) เพื่อวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 40 คน
2. แบงกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 40 คน ตามหลักการ การเรียนรูร ูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบกอนเรียน วิชาภาษาเรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
นําไปทดสอบหลังการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) เพื่อ
วัดความสามารถ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 40 คน โดยใชเวลาในการสอบ 60 นาที
4. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสาร วิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําไป
ประเมินหลังการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (StudentTeamAchievement Division) เพื่อวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 40 คน
5. นําแบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ที่ผูวิจยั
สรางขึ้น นําไปสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หลังการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
(Student Team Achievement Division) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 40 คน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และวิเคราะห โดยทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test
One Group)
2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง
สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent)
3. การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 หลังการใชรูปแบบการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD วิเคราะหคาเฉลี่ย (𝑋�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน ระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน ระดับปานกลา
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูต อวิชาภาษาจีน ระดับนอยทีส่ ุด
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สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 80
2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนละหลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรือ่ ง สัท
อักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดี
3. การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ 80
การทดสอบ
n
S.D.
K
t
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน
40
24.95
1.66
0.76
2.93
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2

2

2

2

2

2

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การทดสอบ
n
S.D.
t
x
กอนใชนวัตกรรมรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
40
12.49
1.83
38.114
หลังใชนวัตกรรมรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
40
31.71
2.47
จากตาราง พบวา ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน สูงกวากอนเรียนโดยใชนวัตกรรมรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ตารางที่ 3 แสดงผลการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน
S.D. ความหมาย
x
1. ดานรูปแบบชิ้นงาน
1.1 รูปแบบชิ้นงานถูกตองตามที่ครูกําหนด
1.2 รูปแบบชิ้นงานแปลกใหมนาสนใจ
1.3 รูปแบบชิ้นงานมีขนาดที่เหมาะสม
1.4 รูปแบบชิ้นงานมี สีสัน สวยงาม
1.5 รูปแบบชิ้นงานมีความสอดคลองกับเนื้อหา
เฉลี่ย

4.20

0.55

มาก

4.40
4.54
4.20
4.30
4.32

0.65
0.83
0.70
0.71
0.68

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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2. ดานภาษา
2.1 มีการใชภาษาอยางถูกตอง
2.2 มีการเวนวรรคที่ถูกตอง
2.3 มีผสมตัวอักษรไดถูกตอง
2.4 สะกดคําไดถูกตอง
2.5 ประโยคสอดคลองกับเนื้อหา

เฉลี่ย

3 ดานความสนใจในการทํากิจกรรมกันภายในหองเรียน
3.1 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมทีไ่ ดมอบหมายให
3.2 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมจะทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนๆ ภายใน
กลุม
3.3 ผูเรียนใหความสนใจในการฟงเพื่อน ๆ นําเสนอหนาชั้นเรียน

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน

4.24

0.68

มาก

4.32
4.40
4.28
4.20
4.29
4.36

0.61
0.71
0.61
0.59
0.66
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27

0.63

มาก

4.37

0.60

มาก

x

S.D.

ความหมาย

3.4 ผูเรียนใหความสนใจในการสงงานใหตรงเวลา
4.13
0.76
มาก
3.5 ผูเรียนใหความสนใจในขณะครูอธิบายหนาชั้นเรียน
4.20
0.94
มาก
เฉลี่ย
4.27
0.70
มาก
4. ดานความคิดสรางสรรค
4.40
0.55
มาก
4.1 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ
4.2 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการสรางชิ้นงาน
4.58
0.85
มากที่สุด
4.3 ผูเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
4.54
0.63
มากที่สุด
4.4 ผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานไดนาสนใจ
4.40
0.66
มาก
4.5 สงชิ้นงานภายในเวลาที่กําหนด
4.36
0.54
มาก
เฉลี่ย
4.45
0.67
มาก
โดยรวม
4.34
0.83
มาก
แปลคา x รวม 4.34
แปลคา S.D. รวม 0.83
แปลคา x มาก 4.34
แปลคา S.D. มาก 0.83
จากตาราง พบวา การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดียว สูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2

2
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ เทคนิค
STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสรางทักษะการสือ่ สาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชา
ภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 หลังใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 80 หมายความวา
นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนคิด เปนรอย
ละ 83.17 แสดงวาการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดําเนินการตั้งแตการวิเคราะห
หลักสูตร วิเคราะหตัวชี้วัดของกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู แนวทางการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับผลการเรียนรูไ ดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองกับนักเรียนมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความถูกตอง
เหมาะสม สามารถนํา มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ สงเสริม การมีสวนรวม
การแสวงหาความรูและขอสรุปไดดวยตนเอง ผูวิจัยไดนาํ เทคนิคการจัดกิจกรรม รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD ซึ่งนํามาประกอบเขากับการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ความเห็นของ พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนรูแ บบรวมมือเปนวิธสี อนแบบหนึ่งที่กําหนดใหนักเรียน
ที่มีความสามารถตางกัน ทํางานพรอมกันเปนกลุม ขนาดเล็ก โดยทุกคนมีความรับผิดชอบของตนเองและงานสวนรวม มี
ปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายสงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมรวมมือนักเรียนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมที่ครูมอบหมายใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันมี
บรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหประสบการณ
2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลังใช รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัท
อักษรจีนเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะ การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD นั้น
เปนกระบวนการเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2552 : 266) ไดกลาวถึงผลที่ผเู รียนไดรับ
จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนการกลุมแบบรวมมือวา ผูเ รียนจะเกิดการเรียนรูตามเนื้อหา
สาระดวยตนเองและดวยความรวมมือและชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและกระบวนการตาง
ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอานและการเขียน ทั้งนีย้ ังสามารถสรางเจตคติที่ดีใหกับกลุมออนไดอีกดวย
3. การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก ทั้งนีเ้ นื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
รวมมือนั้น กอใหเกิดพัฒนาการอยางชัดเจนในกลุมผูเรียน แมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบมีทั้งกลุมที่มีผเู รียน
ที่มีความสามารถตางกันคอยชวยเหลือกัน และมีรูปแบบการประเมินผลพัฒนาการมาจากการจัดการเรียนการสอน แบบ
รวมมือคือใหผเู รียนไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและมีการทํางานรวมกันผูเรียนไดรับทั้ง ความรูและเพิ่มพูนทักษะทาง
สังคมอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุลดัดา ลอยฟา. (2536 : 8) STAD เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ที่ Robert Slain และคณะไดพัฒนาขึ้น เปนรูปแบบที่งายทีส่ ุด และใชกันแพรหลายทีส่ ุด เหมาะสําหรับ
ครูผสู อนที่เลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือในระยะเริ่มแรก STAD มีสวนประกอบ 5 ประการ 1)การนําเสนอ
บทเรียนตอทั้งชั้น(Classroom Presentation) เนื้อหาในบทเรียนจะถูกเสนอตอนักเรียนทั้งหองโดยครูผสู อน ซึ่งครูจะใช
เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดขึ้นอยูกับ ลักษณะของเนื้อหาของบทเรียนและการตัดสินใจของครูเปนสําคัญที่จะเลือก
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เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองเขาใจ และตั้งใจเรียน เพราะจะมีผลตอการทําแบบทดสอบยอย
และผลจากการทดสอบจะเปนตัวกําหนดคะแนน ความกาวหนาของตนเองและของกลุมดวย 2) การเรียนกลุม ยอย (Tem
Study) กลุมจะประกอบดวยนักเรียนประมาณ 4-5 คน ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ
หลังจากการสอนเนื้อหาครูจะใหนกั เรียนแยกทํางานเปนกลุม เพื่อศึกษาตามบัตรงาน หรือบัตรกิจกรรมที่ครูกําหนดให
หนาที่สําคัญของกลุม คือ การเตรียมสมาชิกของกลุมให พรอมที่จะทําแบบทดสอบ 3)การทดสอบยอย (Test) กระทํา
หลังจากเรียนไปประมาณ 1-2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับการทดสอบในระหวางทําการทดสอบนักเรียนในกลุมไม
อนุญาตใหชวยเหลือกันทุกคนจะตองทําดวยความสามารถของตนเอง 4)คะแนนความกาวหนาของสมาชิก แตละคน
(Individual Improvement Scores) นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวย เพื่อน ซึ่งจะทําไมไดเลยถา
คะแนนในการสอบต่ํากวาคะแนนที่ไดในครั้งกอนนักเรียนแตละคนจะมีคะแนนเปน “ฐาน” ซึ่งไดจากการเฉลีย่ คะแนนใน
การสอบครั้งกอน หรือคะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบที่คลายคลึงกัน คะแนนความกาวหนาของนักเรียนสําหรับกลุม
ขึ้นอยูวาคะแนนของเขาหางจากคะแนนฐาน มากนอยเพียงใด 5)กลุม ที่ไดรับการยกยองหรือการยอมรับ (Team
Recognition)กลุมแตละกลุมจะไดรับการรับรองหรือไดรับรางวัลตาง ๆ ก็ตอเมื่อสามารถทําคะแนนของกลุมไดมากกวา
เกณฑที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เนื่องจากเทคนิคที่นํามาใชนี้เปนกิจกรรมแบบกลุม การทํางานอาจไมทั่วถึงหรือ ทําใหงานลาชาผูส อน
ควรคอยกระตุนและเปนผูจัดแบงกลุมใหคละกัน ใหแตละกลุม ไดสมาชิกที่มี ทั้งเกง-กลาง-ออนจริง ๆ และไมใหมีจํานวน
สมาชิกในกลุมมากเกินไป
2. ผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสในการคิด มีอิสระและ รวมมือกันภายในกลุมโดย
เนนการพัฒนาการของเด็กทีเ่ รียนออน เพื่อใหทุกคนประสบความสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการเรียนรูร วมกับการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สัท
อักษรจีนเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับ เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคอื่น ๆ ในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกบั ผูเรียนไดเลือกวิธีเรียนไดอยางหลากหลาย
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การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออก z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4\
The Use of Multimedia Instructional Media to Enhance the Reading Skills z c s zh ch sh r in
Chinese for Grade 4 Students
พรรณทิพา มาทาว1 , สุภาพร สายเขื่อนสี2 และ วาสนา บัวงาม3
Puntipa mataw1 , Suphaporn Saikhueansi2 and Wassana Buangam3
1

นักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก

2

บทคัดยอ
การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ใน
ภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 มีจุดมุงหมาย เพื่อเสริมสรางเสริมทักษะการการอานออกเสียง z
c s zh ch sh r ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 แหลงขอมูลไดจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 จังหวัดตาก
จํานวน 43 คน เรียนภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
อานออกเสียง z c s zh ch sh r ในภาษาจีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 ตามเกณฑ 80/80 เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบคะแนนที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการพั ฒ นาแบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะการอ า นออกเสี ย งนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 พบว า มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย / ทักษะการอานออก z c s zh ch sh และ r
Abstract
The use of multimedia instructional media to enhance the reading skills z c s zh
ch sh r in Chinese for grade 4 students aimed to enhance the reading skills of students in
Prathom Suksa 4. Effective 80/80 data sources from grade 4 students of Tak kindergarten. Office
of Primary Education Area Tak, District 1, Tak Province, 43 students, studying Chinese in the
second semester, academic year 2017, to find out the efficiency. The content of the syllabus for
z s c zh ch sh r in Chinese is 4/3 students in the 80/80 criterion. Multimedia to complement
Developing Reading Skills z c s zh ch sh r in Chinese Chinese, Prathom Suksa 4 students are
reading pronunciation tests. The use of multimedia instructional materials to enhance the reading
skills of zcs zh ch sh and r in Chinese. The statistics used in the data analysis were percentage,
standard deviation, experimental skills. Reading Chinese vocabularies of Prathom Suksa four
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students. Purposive Random Sampling. Selected by Mathayomsuksa 4 students. 3 of Tak
Kindergarten School, Tak Primary School Area 1, Tak Province. In the second semester of the
academic year 2560, from the prathom suksa four students of the school with 5 classrooms. The
tool consists of a research. Reading aloud skills test , Evaluation of multimedia. The statistical
devices used t –test.
The result found that;
1. The results of the development of the Chinese Character Writing Exercises for Prathom
Suksa 4 students were found to be 87.3 / 85.66 effective.
2. The pre-post learning achievement score on the use of multimedia teaching materials
to supplement The ability to read aloud z c s zh ch sh and r in Chinese for Prathomsuksa 4
students was significantly higher than before learning at the .01 level.
Keyword : Multimedia instructional media / The reading skills z c s zh ch sh r
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมยุคปจจุบันเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู การรูภาษาตางประเทศถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ภาษามิใชเปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลที่ตองการและเพื่อการประ กอบอาชีพเทานั้น แตยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เจรจาตอรองเพื่อการแขงขัน และความรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลยุคโลกาภิวัฒน เพื่อนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ (รายงานการศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูที่ผานการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กระทรวงศึกษาธิการ (2548)
เนื่องจากคนไทยเรามีปญหาการออกเสียงภาษาจีนกลาง แมแตคนจีนเองในหลายๆ ทองถิ่นก็มีปญหาการ
ออกเสียงพยัญชนะเหลานี้เหมือนกัน เพราะในภาษาถิ่นจะไมมีเสียงแบบนี้ เคยมีผลวิจัยของ ศ. เฉาเหวิน 曹文教
授 BLCU ที่พบวาคนไทยมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะ z c s zh ch sh r พยัญชนะเหลานี้คนสับสนกัน
จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน ตัว r ซึ่งคนตางชาติจํานวนไมนอยจะออกเสียงเปน " ร " จริงๆ แลวตองออกเสียง “ ย ”
กระดกลิ้น เชน คําวา 日本 , 人 zh = คลายเสียง “ จ ” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอ
ลิ้น) ch = คลายเสียง“ ช ” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น) sh = คลายเสียง“ ซ ” (แต
ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น) r = คลายเสียง ย ผสมกับเสียง“ ร ” z = คลายเสียง“ จ ” (แต
ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป) c = คลายเสียง“ ช ” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป) (สุกิจ ศรีพรหม
2554, : 74 )
อีกประเด็นที่นักเรียนตองเขาใจคือ ภาษาทองถิ่นสําเนียงปกกิ่งที่มีการมวนลิ้นมากๆ ไมใช ภาษาจีนกลาง
มาตรฐาน ภาษาจีนกลางจึงไมตองมวนลิ้นหรือ 儿 มากเทากับภาษาถิ่นปกกิ่ง ดังนั้นจึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนคน
ไทยทุกคนที่เรียนภาษาจีนกลาง สับสนพยัญชนะ 7 ตัวที่กลาวมาขั้นตน สงผลทําใหนักเรียนอานออกเสียงไมชัดเจน
จึงทําใหนักเรียนเกิดความไมมั่นใจในการพูด อานออกเสียง บางทีจึงเกิดความทอแทในการเรียนภาษาจีนกลาง ของ
ตุลยนุสรณ สุภาษา (2560)
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นอกจากนี้การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนตองใชสื่อเพื่อชวยสงความรูตาง ๆ ไป ยังผูเรียนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปจจุบันพบวาสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในกระบวนการเรียน การสอนเพิ่มมากขึ้น และ
ยังเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิทอง 2536:118 และวชิรา
ภรณ ผลเรือง 2551:1) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบวาสื่อ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Veridian EJournal, SU Vol.5 No. 1 January – April 2012 660 มัลติมีเดียมีการใชภาพประกอบที่มีสีสัน มีทั้งภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ทําใหชวย เราความสนใจของผูเรียน ผูเรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเนื้อหาได
ดวยตนเอง และยังสงผลใหผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (ผจญ รุงอรุณเลิศ 2551:89) นอกจากนี้ใน
ปจจุบันไดมีการ ออกแบบสื่อมัลติมีเดียใหอยูในรูปแบบการตูนแอนิเมชันเพื่อใหเกิดความนาสนใจ สอดคลองกับ
งานวิจัย ของพิศาล วชิราชัย (2549:161)
จากประสบการณที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่การสอนวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก
อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา นักเรียนมีปญหาดานทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน มีการออกเสียงพยัญชนะพิน
อิน z c s zh ch sh และ r ที่ผิดจากหลักการอาน อีกทั้งยังไมสามารถสะกดเสียงอานไดอีกทั้งเกิดการสับสน
ระหวางพยัญชนะพินอิน และตัวอักษรภาษาอังกฤษ สงผลใหมีคะแนนการอานของนักเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูว ิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการ
อานออก z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ทางดานสัทอักษรจีนที่ถูกตอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออก
เสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh
และ r ในภาษาจีนทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีทักษะการอานออกเสียงสูงขึ้น ซึ่งอยูในเกณฑที่ตั้งไว
(80/80)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนที่เรียนดวย
สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 43 คน
เนื้อหาสาระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s
zh ch sh และ r ในภาษาจีน
ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการอานออกเสียง

1147

กรอบแนวคิดการวิจัย
การสอนโดยการใชสื่อการสอน
แบบมัลติมีเดีย

-

ทักษะการอานออกเสียง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก
จํานวน 43 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน
2. แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบทักษะ เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการ
อานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน จํานวน 30 ขอ กับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก ใชเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยกอนเรียน 1 ชั่วโมง
และหลังเรียน 1 ชั่วโมง
2.ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะการ
อานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน เมื่อเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเสร็จ ผูวิจัยให กลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบยอยหลังเรียน
3.เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน แลวผูวิจัยให กลุมตัวอยาง ทําแบบ ทดสอบหลังเรียน
(Posttest) โดยใชแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group )
2. การเปรี ยบเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นกอ น-หลัง การใชสื่ อการสอนแบบมั ลติ มีเ ดีย เพื่ อ
เสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนอนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test One Group )
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะการอานออก
เสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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ตารางที่ 1 แสดงผลประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s zh
ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คะแนนทดสอบกอนเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน
ประสิทธิภาพ
คะแนน
เต็ม

X

S.D.

รอยละ
X

คะแนน
เต็ม

X

S.D.

รอยละ
X (E2)

E1/E2

(E1)
30
10.16
1.08
85.66
30
26.19
1.58
87.30
87.3/85.66
จากตาราง พบวา ผลของการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
พบวา มีประสิทธิภาพ 87.3/85.66
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียงกอนเรียน-หลังเรียน
การทดสอบ
n
t
X S .D.
กอน
43
10.16 1.09
22.412**
หลัง
43
26.19 1.58
p < .01
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม
สรางทักษะการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมเี ดียเพื่อเสริม สรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝกเสริม ทักษะการอานออกเสียงนั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 4 พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียอยางเปนระบบ
และมีขั้นตอน โดยผานการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและไดนําสื่อนี้ไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับเดียวกันกอนที่จะนําสื่อไปทดลองใชจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏิมาพร บุญเกิด (2554) พบวา ได
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเี ดีย ชุดเกมคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ
ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยได
ออกแบบเนื้อหาของบทเรียนใหเขาใจงาย เพื่อเปนแนวทางและสรางความเขาใจในการอานใหแกนักเรียน ทําให
ผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายใจ ฉิมมณี (2556)
พบวา ผลดานความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษ โดยคาเฉลี่ย (X) ของคะแนนสอบหลังเรียน =22.71 และคาเฉลี่ย
(X) ของคะแนนสอบกอนเรียน = 10.54 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูสามารถนําสื่อการสอนมัลติมีเดียไปใชสอนเด็กในชั้นเรียนได ในการใชสื่อมัลติมีเดียในการสอนครู
ควรจะใหเด็กไดเห็นภาพและเสียง เพื่อที่จะงายตอการเรียนของเด็กและทําใหเด็กเขาใจมากขึ้นและงายตอการอาน
ออกเสียง
2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถพัฒนาการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ใน
ภาษาจีนไดตรงตามวัตถุประสงค และทําใหเด็กเรียนรูไดไว นอกจากนั้นงายตอการอานออกเสียง แตสื่อการสอน
แบบมัลติมีเดียสามารถใชไดกับโรงเรียนที่มีความพรอมในดาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร
โปรเจคเตอร ฯลฯ แตถาหากโรงเรียนยั งไมมีค วามพรอมในดานนี้โ รงเรีย นก็จะไมสามารถใชสื่ อการสอนแบบ
มัลติมีเดียในการพัฒนาการอานออกเสียงได
3. กอนทําการสอนครั้งแรกครูควรสรางกติกาและขอตกลงในการเรียนใหเรียบรอยและในการจัด
กิจกรรมการสอน ควรมีการเตรียมความพรอมตาง ๆ เชน สถานที่ และบรรยากาศภายในหองเรียนครูผูสอนควร
กระตุนนักเรียนอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียนพรอมและเขาใจหนาที่ของตนเอง และใหมีการรวมกันอภิปลาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเนื้อหาบทเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถทําใหเห็นภาพ เสียง และลักษณะการอานออกเสียงไดชัดเจน
ดังนั้นถาผูใดสนใจทําวิจัยตอยอดในเรื่องที่ผูวิจัยไดทําไว ควรที่จะเพิ่มคําศัพท z c s zh ch sh และ r
2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียควรจะเพิ่มคําศัพทที่มีความคลองจองกัน เชน zhuāng chuāng
chuán
3. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางสื่อมัลติมีเดียการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ไป
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอื่น ๆ
เอกสารอางอิง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2/1
The Development of Computer Assistant Instruction Lesson Entitled “也 and 就” of
Foreign Languages Division for Grade 8 Students
ศุภชัย เพ็งมาตร1 นุชจรีย สีแกว2 และ ชลณพรรธษ ศรีเริงหลา3
Supachai Pengmart1 Nutchari Seegaew2 and Chonnapan Seerengla3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2/1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไตรตรึงษ โดยการสุมกลุมดวยการจับ
สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คนเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง 也 กับ 就 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง 也 กับ 就 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 77.00/83.40 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ทีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / 也 กับ 就/ ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop computer assistant instruction lesson
“也 and 就” standard at Foreign Languages development Mathayomsuksa 2/1 with an
effectiveness standard at 75/75 2) to compare learning achievement on “也 and 就” lesson
using CAI 3) to study students’ satisfactory on the CAI taught in the 1st semester of 2560
academic year. The sample was 38 students in Mathayomsuksa 2/1 from the Nakorntritrung
School randomly drawn. The research instruments included 1) Computer Assisted Instruction
lesson “也 and 就” for Mathayomsuksa 2/1 students’ 2) achievement CAI learning test about
“也 and 就” lesson, and 3) questionnaire to evaluate the students’ satisfactory on the lesson
provided. Means and standard deviations were used to analyze the data.
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The research findings were:
1) The effectiveness value of the CAI lesson “也 and 就” students’ with an
effectiveness criteria were 77.00/83.40 which Foreign Languages development for
Mathayomsuksa 2/1 was higher than the expected criteria.
2) the posttest score of the student achievement after using this CAI was higher than
their pretest score at a significant level of .05
3) The students’ satisfactory on this CAI lesson was at a high level.
Keywords: develop computer assistant instruction /也 and 就 / satisfactory on this
CAI lesson
ความเปนมาและความสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญของภาษาจีน จึงจัดใหมีการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนขึ้น
ในสถานศึกษา โดยจัดเปนรายวิชา เพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และไดระบุไวอยางชัดเจนวา ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณี การคิ ด สั งคม เศรษฐกิจ การเมือ ง การปกครอง มีเจตคติ ที่ดี ตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 211)
จากเหตุผลขางตนทําใหขาพเจาคิดวานอกจากการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน แลวหลักการใชก็นับไดวามี
ความสําคัญไมนอยไปกวากัน จากการสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ตั้งแตเทอมที่
1/2560 นักเรียนไมเขาใจวิธีการใชพื้นฐานคําวา 也 กับ 就 ได เนื่องจากการใชที่แทจริงประกอบกับมีรูปแบบการใช
ที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนแปลก็จะมีความหมายผิดไปจากเดิม รวมไปถึงพื้นฐานการใชตัวดังกลาวขางตนเปน
หลักการใชที่อยูในทุกบทเรียน และพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
ผูวิจัยเห็นวาวิธีการใชพื้นฐานคําวา 也 กับ 就 ที่มีความหมายเหมือนกัน แตใชแตกตางกันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 เปนปญหาที่ตองแกไข ถาหากไมทําการแกไขใหถูกตองนักเรียนจะเขาใจวิธีการใชพื้นฐานคําวา
也 กับ 就 แบบผิดๆ ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรจะหาวิธีหรือเทคนิครวมไปจนถึงสื่อที่ใชประกอบการเรียนการ
สอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนแบบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนนี้ชวยในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเนื้อหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะ
สามารถบอกผลของนัก เรียนไดเมื่อนักเรียน ทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่
ชวยนักเรียนฝกฝนซ้ําได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง 也 กั บ 就 ก อ นและหลั ง การเรี ย นด ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
สมมุติฐานการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง 也 กั บ 就 กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางชวงชั้นที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อ การสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 และ ต 1.3 ทีเกี่ยวกับความเขาใจ
และตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตางๆ ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และนําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิด รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน สาระการ
เรียนรูพื้นฐานภาษาตางประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบไปดวยความรู
ความเขาใจพื้นฐานการใช 也 กับ 就
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就
ตัวแปรตาม ไดแก 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง 也 กั บ 就 กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ผูวิจัยไดดําเนินการ ศึกษาคนควา ตามหัวขอ ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน
นครไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง นักเรียน 157 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560
โรงเรียนนครไตรตรึงษ ไดจากการสุมหองเรียน (cluster sampling) โดยการจับฉลากหองเรียน 1 หองไดหอง ม.
2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน
เครื่องมือวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับ
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2/1 ผูวิจั ยได บทเรียนคอมพิว เตอรชว ยสอน เรื่อ ง也 กับ 就กลุม สาระการเรี ยนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
1

1
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากบ 77.00/83.40
3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ความพึงพอใจที่มี
ตอใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 อยูในระดับดีมาก
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิรัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 ซึ่ง เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเรียนรูและทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也
กับ 就 ตามขั้นตอนที่กําหนดไว
2. หลังจากเรียนเนื้อหาและทักษะปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จนครบ
3. ทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就
4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就
เสร็จ สิ้น แล วจํ านวน 18 ข อซึ่ งเนื้อ ที่ใ ชใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ใชเ นื้อ หา เนื้ อหาตาม หลัก สู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองสรุปไดดั้งนี้
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เปนการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจของนัดเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就
2. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง 也 กั บ 就 กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 มีรายระเอียดดังนี้
2.1 ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) คือใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนกับ
นักเรียน 3 คน โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดสอบกับนักเรียนเปนรายบุคคลที่มีระดับการเรียนเกง ปาน
กลาง และออน (ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือเกณฑเกง=มากกวา 3.0 ขึ้นไป เกณฑ
ปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0) ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไตรตรึงษ เพื่อ
นําผลที่ไดปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 ที่ตั้งไว ไดผลดังนี้
0

1

ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิว เตอรชวยสอน เรื่อ ง 也 กับ 就 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบเดี่ยว
(1:3)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
N
E2
E 1 /E 2
∑ X1 ∑ X 2 E1
也 กับ 就
3
40
44
66.67 73.33 66.67/73.33
จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่ อง 也 กับ 就กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาตา งประเทศ สํา หรับ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/1 ให มี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E 1 ) เทากับ66.67และ (E 2 ) เทากับ73.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75
ที่ตั้งไว
2.2 ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 2 ทดสอบกลุมเล็ก(1 : 9)โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ได
ปรับปรุงแกไขแลวในการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ จํานวน
9 คน โดยการทดลองกับเด็กเกง ปานกลาง และออน(ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือ
เกณฑเกง=มากกวา 3.0 ขึ้นไป เกณฑปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0) กลุมละ 3 คน เพื่อนําผล
ที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
ที่ตั้งไว ไดผลดังนี้
ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิว เตอรชวยสอน เรื่อ ง 也 กับ 就 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
เล็ก (1:9)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
N
E2
E 1 /E 2
∑ X1 ∑ X 2 E1
也 กับ 就
9
132
148
73.33 82.22 73.33/82.22
จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่ อง 也 กับ 就กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาตา งประเทศ สํา หรับ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/1 ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E 1 ) เทากับ73.33 และ (E 2 ) เทากับ 82.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75
ที่ตั้งไว
2.3 ขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) โดยนําบทเรียนที่ไดปรับปรุงแกไข
แลว ไปทดลองกับ นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ยนนครไตรตรึง ษ จํ านวน 25 คน เพื่ อนํ าผลที่ไ ดม าหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 75 : 75 เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ไดผลดังนี้
ตาราง 3 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิว เตอรชวยสอน เรื่อ ง 也 กับ 就 กลุ มสาระการเรีย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
ใหญ (1:25)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
N
E2
E 1 /E 2
∑ X 1 ∑ X 2 E1
也 กับ 就
25
385
417
77.00 83.40 77.00/83.40
จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่ อง 也 กับ 就กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาตา งประเทศ สํา หรับ นั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/1 ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E 1 ) เทากับ 77.00 และ (E 2 ) เทากับ 83.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75
ที่ตั้งไว
3. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง 也 กั บ 就 ก อ นและหลั ง การเรี ย นด ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
การทดสอบ
N
S.D.
t
X
กอนเรียน
38
15.29
0.96 11.58*
หลังเรียน
38
17.61
1.08
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จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ตาราง 5 แสดงผลการ 2การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ขอ
ความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
1 อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
3.96
0.79
มาก
2 เนื้อหาสอดคลองกับบทเรียน
4.24
0.78
มาก
3 ภาพสอดคลองกับบทเรียน
4.24
0.83
มาก
4 คําอธิบายเครื่องมือชัดเจน
3.84
0.99
มาก
5 ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน
3.80
0.96
มาก
6 รูปสวยงาม
4.16
0.69
มาก
7 การนําเสนอตอเนือง
4.04
0.84
มาก
8 ความชัดเจนของFont
4.32
0.75
มาก
9 สามารถทบทวนบทเรียนได
4.08
0.81
มาก
10 สีบทเรียนสอดคลองภาพประกอบ
4.16
0.69
มาก
11 ไอคอนเครื่องมือชัดเจน
4.04
0.79
มาก
12 คําอธิบายตัวอยางไดงายตอการฝก
4.16
0.80
มาก
13 ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
4.40
0.65
มาก
14 ความชัดเจนของการเรียกชื่อไอคอน
4.00
1.04
มาก
ขอ
ความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X
15 ความเหมาะสมภาพและเนื้อหา
3.92
0.86
มาก
16 ฝกปฏิบัติบทเรียนตามทัน
3.84
0.69
มาก
17 ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได
4.00
0.82
มาก
18 เขา - ออก บทเรียนไดสะดวก
3.96
0.89
มาก
รวม
4.06
0.45
มาก
จากตาราง พบวา ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ( X = 4.06)
เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกในการเรียนบทเรียน ( X =
4.24) รองลงมา ความชัดเจนของFont ( X = 4.32) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีความพึง
พอใจต่ําสุดคือ ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน ( X = 3.84) ซึ่งมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ รั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง 也 กั บ 就กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 พบวาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยไดสรุปผลดังนี้
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1. ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร ชวย เรื่ อ ง也 กั บ 就กลุ มสาระการเรี ยนรู ภ าษาตา งประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑที่ กําหนด 75/75 เพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 ที่พัฒนาขึ้นมา มีการพัฒนาอยางมีระบบแบบแผนที่ดี มีการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่กําหนด
โดยดําเนินการสรางอยางเปนชั้นตอน หาคุณภาพโดยผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข ผานการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 การหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3)
จํานวน 3 คน ครั้งที่ 2 การหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ทดสอบกลุมเล็ก (1 : 9) จํานวน 9 คน ครั้งที่ 3 การหา
ประสิทธิภ าพบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตา งประเทศ สําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) จํานวน 25 คน ซึ่งทุกขั้นตอน ผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 เพื่อเสริมสรางการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สอดคลองรับเพชรนารี ศรีบรรเทา
(2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม ฝกความพรอมดานสติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3โรงเรียน ลาซาลโซติรวีนครสวรรค จํานวน 20 คน พบวา ประสิทธิภาพกิจกรรมฝกความพรอม
ดาน สติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีประสิทธิภาพ 81.45/82.17 เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว
2. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ผลการวิรัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวา เด็ก ๆ ไดรับการฝกใหเกิดความ
ชํานาญการและเกิดการเรียนรูจาก ผูเรียนเปนสําคัญ และมีความเหมาะสม ทําใหเด็กพยายามเรียนรู และปฏิบัติได
สอดคลองกับ สุธาสินี วงศสารภี (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
โดยมีตัวการตูนที่นักเรียนชอบเปนตัวดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ที่มีตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: S.D.) ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทารับ 4.06 ความพึงพอใจที่มีตอใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
คอมพิวเตอรนารูอยูในระดับมาก เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ผูพัฒนาไดจัดทําโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับวัย รูปแบบ และเนื้อหาตามดวยขอชี้วัดที่กําหนด ทําใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูมากขึ้น
สอดคลองกับ ทรงสวาท ใจมูล และคณะ (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 เรื่อง ตัวเรา พบวา
นักเรียนมีความ พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตาง ๆ
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับวัยและตรงตามความตองการของผูเรียน โดยพิจารณาถึงการวางแผน
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รูปแบบที่เหมาะสม เนื้อหา ที่ตรงตามตัวชี้วัด ใหเหมาะสมเพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
2. ครูผูสอนควรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถสรางนวัตกรรมทางดาน เทคโนโลยี เพื่อนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการจัดทําคูมือ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูตามกระบวนการไดอยางมีคุณภาพ
สูงสุด ตามเปาหมายที่ผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองการ
ขอเสนอแนะในทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการเรียน โดยปกติและการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูวิจัยนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให
เหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการ จัดการเรียนการ
สอนที่เทคโนโลยีและสารสนเทศมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
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การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
The Development of Chinese Pronunciation Skill with Pinyin Pronunciation Practice Set
สุนีย1 มงคล มณฑลศิร2ิ
Sunee1 Mongkol Montholsiri2
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ประกอบการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยเทียบกับเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่1ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไทยราษฏรคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่เรียนดวยชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.09 / 81.82
2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนการตูนวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( 𝑥̅ )เทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูใ นระดับ มากที่สุ ดทุ ก ๆ ข อ ซึ่งแสดงว านัก เรี ยนมีความพึง พอใจต อการเรีย นด วยบทเรีย น
สําเร็จรูปอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน / การอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน
Abstract
The study aimed to create and find the efficiency of the Pinyin pronunciation for study
Chinese subject about improving Chinese pronunciation skills by using Pinyin pronunciation skills
series of Grade 7 students were compared to 80/80 to compare Chinese learning achievement on
Chinese reading comprehension skills using the Pinyin pronunciation skill of Grade 7 students
before and after learning with Pinyin pronunciation skills series to study the satisfaction of Grade
8 students in the first semester of academic year 2017 Thai Rat School, under the Office of
Primary Education Area, District 2, with Pinyin pronunciation skills.
The research found that
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1.The Chinese language lesson on the development of Chinese pronunciation skills using
the Pinyin Pronunciation Learning Series of Mathayomsuksa 1 students was 84.09 / 81.82.
2.Students learning with Pinyin Pronunciation Training Chinese Language Development
for Reading Chinese Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series Grade 1 students
had higher posttest scores than before learning at the .01 level, which was in accordance with
the assumptions.
3.Students' Satisfaction with Learning Chinese Cartoon Lesson on Developing Chinese
Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series the mean scores of the students at
the highest level were 4.74 (SD) and 0.47 (SD). At the highest level, all of them showed that the
students had the highest level of satisfaction with the instructional package.
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกบทบาทของจีนในสังคมโลกไมวาในอดีตปจจุบันหรืออนาคต มี
ความสําคัญตอเสถียรภาพของโลก คนไทยและคนจีนมีความผูกพันกันทางสายเลือดและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีการ
ติดตอไปมาหาสูกันมีความล้ําลึกและรอบดานมากกวาชนชาติอื่น รวมทั้งการเรียนการสื่อสารเปนสวนสําคัญในการ
ปฏิสัมพันธของมนุษยดวยวามนุษยนั้นเปนสัตวสังคมไมสามารถดํารงตนอยูไดดวยตัวคนเดียวดังนั้นการใชภาษาจึงมี
สวนสําคัญที่จะชวยสรางความเขาใจระหวางบุคคลตอบุคคล เพื่อชวยสรางเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนตอคนสังคมตอสังคมหรือ อารยธรรมตออารยธรรม และมีสวนชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเทคโนโลยีของมนุษยชาติและดวยการพัฒนาของโลกในยุคปจจุบันทําใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยสามารถทําไดงายขึ้น
ในกระแสโลกาวิ วัฒน ของสัง คมโลกในยุค ปจจุ บัน นั้นเปนสั งคมยุคข อมูล ขา วสารจากทั่ว โลกเผยแพร
ติดตอกันอยางทั่วถึงและรวดเร็วในทุกดานไมวาจะเปนการแขงขันทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตรและความ
เปนผูนําของโลกมากขึ้นการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น กอใหเกิดขอมูลขาวสารและองค
ความรูใหม ๆ การเขาเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสรางคุณภาพทางการศึกษาพัฒนาสติปญญาบุคลิกภาพ ใหผูที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนไมวาจะเปนครูหรือนักเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเขากับยุคสมัยเพื่อทันตอ
เหตุการณทันตอความรูที่เกิดขึ้นอยูอยางเสมอดังนั้นภาษาจึงเปนวัฒนธรรมที่สําคัญในการเรียนรูของมนุษยและมี
ความสําคัญตอการสื่อสารเพื่อใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนการเชื่ อมความสัมพันธความสามัคคีระหวา ง
มนุษยชาติ
ในปจจุบันความจําเปนในการเรียนภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนมากการสอน
ภาษาตางประเทศในสถานศึกษาผูเรียนตองไดรับการฝกฝนทักษะทางภาษาอยางครบถวนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในการสื่อสารไดตามความเหมาะสมแกวัย การสื่อสารระหวางมนุษยชาติ
ในปจจุบันไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสื่อสารในระดับสากลโลก นอกจากภาษาอังกฤษแลวภาษาจีนจัดเปน
ภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งที่ใชในเวทีโลกและสหประชาชาติ เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหนึ่งใน
ประเทศที่อยูในภาวการณแขงขันแยงชิงเพื่อเปนผูนําของโลกในทุกดานและดวยความไดเปรียบในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนความกวางใหญของพื้นที่ จํานวนประชากรและเศรษฐกิจทําใหประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
ไดเปรียบคูแขงในชาติอื่นๆซึ่งจะสังเกตไดวา ประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังจะพัฒนาจะพุงเปาการติดตอสื่อสาร
หรือทํามาคาขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น การจะสรางความไดเปรียบของการติดตอสื่อสารกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือการเรียนรูภาษาจีนเพราะในปจจุบันเปนภาษาที่ไดเขามามีบทบาททางสังคม
มากขึ้น เริ่มมีการใชในการติดตอสื่อสารกันในดานธุรกิจการคาการสนทนาตาง ๆ การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย
นับวามีความสําคัญตอผูคนทุกระดับชั้นทุกระดับอาชีพการมีทักษะภาษาจีนทําใหไดเปรียบในการที่จะติดตอสื่อสาร
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ภาษาจีนกับอารยธรรมจีนดังนั้นจะเห็นวาการเรียนรูภาษาจีนนั้นมีความสําคัญอยางมากในยุคการเรียนรูของเยาวชน
ในปจจุบันดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญกับการสอนภาษาจีนอยางมาก
เพราะเปนแนวทางการเชื่อมความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนในอนาคต แตทรงหวง
คุณภาพของครูสอนภาษาจีน ดานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กลาววา เตรียมประสานมหาวิทยาลัยใหยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ศ.ดร. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปดเผยวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเสด็จ ฯ ไปรวมงานนิทรรศการดานการอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของประเทศจีน 30 กวาแหง รวมแสดงผลงาน ซึ่งไดรับความสนพระทัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มากเพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการพัฒนาไปอยางมาก
นอกจากนี้ พระองคทรงใหความสําคัญในเรื่องการสอนภาษาจีน จึงอยากใหทบวงมหาวิทยาลัยชวยดูแล
เรื่องการสอนภาษาจีนและคุณภาพของครูสอนภาษาจีนทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
เพราะภาษาจีนเปนภาษาที่ยาก หากไดครูที่มีความรูไมแนน ก็อาจทําใหผูเรียนไดความรูไมแนนดวย นอกจากนี้
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ยั ง ทรงรั บ สั่ ง อี ก ว า ในโลกยุ ค ใหม จํ า เป น ต อ งรู ภ าษาจี น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพราะทรงเชื่อวา การใชภาษาจีนในประเทศไทยจะทําใหติดตอกับชาวจีนสรางเครือขาย
ในภูมิภาค สรางความสัมพันธดานการคา เศรษฐกิจ และสังคมไดอยางดี( สํานักขาวไทย2545 )
แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 เน น การพั ฒ นาคนไทยให มี ค วามรู ภ าษาต า งประเทศเป น อย า งดี (
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 ) และกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาตางประเทศ จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไวในหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 และการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาอย า งชั ด เจน และมิ ไ ด เ น น เพี ย ง
ภาษาอั ง กฤษเท า นั้ น ภาษาต า งประเทศอื่ น ๆ ก็ ส ามารถเลื อ กจั ด การเรี ย นรู ไ ด ต ามความเหมาะสม(
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 )
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดีมี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพ มีความรูอันเปนสากล รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ในปจจุบันสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจํานวนมากเริม่ เห็นความสําคัญของภาษาจีนแลว และได
มีการเปดสอนวิชาภาษาจีนขึ้น เพราะสังคมปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากเหตุขางตน ภาษาจีน
นาจะเปนภาษาที่สําคัญภายในอนาคต นอกจากนี้ใครก็ตามที่พูดไดมากกวาหนึ่งภาษา เทากับเปนกําไรชีวิต เปน
ใบเบิกทางใหมีหนาที่การงาน สรางอาชีพตาง ๆ และไดเปนบันไชในการศึกษาตอระดับสูงตอไป( พิมล ทองวิจารณ )
การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งใหไดผลดีนั้นผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะทั้ง 4 ดานคือ ฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนกลางเปนภาษาซึ่งมีตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ คือ อักษรหนึ่งตัว คือ รูปภาพหนึ่งภาพที่
ใชแทนความหมายตาง ๆ ตอมาไดพัฒนามาจนกระทั่งเปนอักษรที่มีลักษณะเปนเสนขีดในปจจุบัน เนื่องจากอักษร
จีนเปนอักษรรูปภาพ ดังนั้นการอานอักษรจีน จึงไมสามารถสะกดคําอานไดโดยตรงเหมือนกับภาษาอื่น ๆ ผูเรียน
จําเปนตองจดจําตัวอักษรแตละตัววาอานวาอยางไรและหมายความวาอยางไร นอกจากจะตองจดจําตัวอักษรทีละตัว
แลวยังจะตองอานใหไดอยางถูกตอง ดังนั้นเพื่อใหงายตอการอานตัวอักษรจีนจึงไดมีการนําเอาระบบสัทอักษร 拼
音 (pinyin) มาใช โดยการนําเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะ สระ พรอมกับใสเสียงวรรณยุกตในการอาน
อักษรจีนแตละตัว ทั้งนี้เพราะคนสวนใหญตางก็รูจักอักษรโรมันกันอยูแลว ดังนั้นผูเรียนที่ตองการเรียนภาษาจีน
กลางจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาระบบสัทอักษร 汉语拼音(Hànyu pinyin) (ยุวดี ถิรธราดล. 2550)
แมวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 จะเรียนภาษาจีนผานมาแลว 6 ปก็ตาม แตนักเรียนไมมีทักษะ
การอานสัทอักษร 拼音 (pinyin) มากอนเลย ดังนั้น นักเรียนสวนใหญยังคงอานไมถูกตอง ซึ่งปญหาที่นักเรียนอาน
ไมถูกตองเนื่องจากไมทราบวาสัทอักษร 拼音 (pinyin) จะประกอบไปดวยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตทั้ง 4
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เสียง วาควรจะออกเสียงอยางไร ซึ่งอาจเกิดจากการสับสนระหวางการอานสัทอักษร 拼音(pinyin)กับการอาน
พยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ โดยปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไข เนื่องจากการออกเสียงอานพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกตที่ถูกตองมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับผูเรียนเพราะการออกเสียงผิดอาจทําใหการสื่อสารผิดพลาด
เชน 马 ( Mǎ ) แปลวา มา แตออกเสียง 骂( Mà ) แปลวา ดา เปนตน
ระบบพินอิน คือ เครื่องมือทางดานภาษาที่สะดวกและงายตอการการศึกษาภาษาจีนและอักษรจีนทําใหผู
ที่พูดและเขียนตัวอักษรจีนไมได ไดเรียนรูระบบการออกเสียงภาษาจีนไดอยางถูกตองแมนยํา โดยการยืมอักษรโรมัน
เชน b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s a o e i
u ü มาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงพยัญชนะเสียงสระ เสียงวรรณยุกตของภาษาจีนกลาง ฉะนั้นจําไววาเรายืม
ตัวอักษรโรมันมาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงเทานั้นสวนระบบการออกเสียงนั้นเปนระบบเสียงของภาษาจีนกลาง
ไมใชการออกเสียงภาษาอังกฤษ( สุรชัย ปทมผดุงศักดิ์ )
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้น ผูวิจัยเห็นวาปญหาการเรียนการสอนภาษาจีน คือ ภาษาจีน
เปนภาษาที่ยาก ออกเสียงคอนขางยาก ตองจําคําศัพทมากมาย เปนผลใหนักเรียนไมอยากเรียนภาษาจีน ผูวิจัยจึงได
สรางชุดแบบฝกการฟงและการอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
มาแลวหนึ่งป แตนักเรียนสะกด และอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินยังไมคอยชัดเจนนัก
จากป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ดั งกล าว ผู วิ จัย จึ งมี ค วามคิด เห็น วา ควรจะหาวิธี ห รือ เทคนิค รวมไปจนถึง สื่ อที่ ใ ช
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากการออกเสียงเปนทักษะพื้นฐานในการ
พูดและการอานออกเสียง หากนักเรียนออกเสียงไมชัดเจนแลว อาจทําใหการพูดเพื่อติดตอสื่อสารเกิดความไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดก็เปนได บางทีอาจทําใหเกิดความไมเขาใจหรือเกิดความมึนงงไดจากการออกเสียงไมชัดนั่นเอง ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะนําชุดฝกการออกเสียงพินอิน ที่ใชประกอบการแกไขปญหาในครั้งนี้ โดยใชชุดฝกการออกเสียงพินอิน ที่
มีภาพประกอบการอานออกเสียงในภาษาจีนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเริ่มเรียนภาษาจีน เพื่อใช
ในการพัฒนาการอานออกเสียงพินอินของนักเรียน ซึ่งชุดฝกการออกเสียงพยัญชนะดังกลาวนี้ไดใชภาพประกอบ เขา
มาชวยในการจดจําการออกเสียง พรอมทั้งสอดแทรกคําศัพทที่นักเรียนควรรู ตามเนื้อหาของหลักสูตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนตามเกณฑ 80/80
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินกอนและหลังเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียน
สมมติฐานการวิจัย
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
คําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกการอานออกสียงพินอิน
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ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู คือเนื้อหาการอานออกเสียงภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานพินอินเพื่อแกไขปญหาการอานออกเสียงไมถูกตอง
ตามหลักการอานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ของวิชาภาษาจีน เรื่อง ชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก

1. บทเรียนการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
[m
มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝก
ทักษะการอานออกเสียงพินอิน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อชุดฝก
ทักษะการอานออกเสียงพินอิน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี
กลุมตัวอยาง ไดแก เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยมีภาพประกอบการ
อานออกเสียง ประกอบการสอนจํานวน 3 แผน
2. ชุดทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน ประกอบดวย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
ซึ่งใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขายของเนื้อหาวิชาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาจีน คูมือการสอน
ภาษาจีน รวมทั้งจุดประสงคการเรียนรูภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.2 ศึกษาและสรางแผนการจัดการเรียนรูสําหรับกลุมตัวอยาง ซึ่งใชแบบฝกการอานออกเสียง
ประกอบการสอน
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหครูผูเชี่ยวชาญการสอนจากโรงเรียนไทยราษฎรคีรี
และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาจีนตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับปรับปรุงแกไขไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่เปนกลุมตัวอยาง
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2. แบบทดสอบการอานออกเสียงพินอิน
2.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบในการอานออกเสียง รวมจนถึง
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนภาษาตางประเทศ ในชวงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 ศึกษาและสรางแบบทดสอบ โดยอิงจากสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพินอินในภาษาจีน
ที่สรางขึ้น
3. นําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางแบบฝกการอาน
ออกเสียงพินอิน มีวิธีการสรางดังนี้
3.1 ศึกษาตัวอยางจากงานวิจัยตาง ๆ ที่ใชชุดฝกในการทดลอง โดยนํามาประยุกตใหเขากับการ
ทดลองของตน
3.2 คนหาชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน โดยใชเนื้อหาที่สอดคลองกับหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1
3.3 นําแบบฝกการอานอกเสียงพินอิน ไปใหครูผูเชี่ยวชาญในการสอนในโรงเรียนไทยราษฎรคีรี
ชวยปรับปรุงแกไข
3.4 นําแบบฝกที่ไดรับการปรับปรุง ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
นักเรียนทั้งหมด 22 คน โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
2. ดําเนินการเรียนการสอนนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางและปรับปรุงเรียบรอยแลวไปดําเนินการ
สอน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี เปนเวลา 3 เดือน เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
และหลังเรียน โดยผูเรียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานที่ผูวิจัยกําหนด 80/80
ผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช ชุดฝ กทั กษะการอา นออกเสีย งพิน อิน ของวิชาภาษาจีน เรื่อ งการพั ฒนาทัก ษะการอา นออกเสียงคํา ศัพ ท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก โดยแบงเปนแตละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เสนอผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตอนที่ 2 เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สามารถสรุปผลได ดังนี้
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1.ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอินโดย
ใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.09 / 81.82
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80 / 80
2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) เทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชา ภาษาจีน
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.09 / 81.82 หมายความวา
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบยอยรวมกันคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.09 และคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.82 แสดงวาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน
อินที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน การที่ชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว เนื่องจาก
1.1 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบ
และมีวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแตการเลือกเนื้อหา การเรียบเรียงเนื้อหา การศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครู
และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เรื่องเครื่องมือสําคัญทางภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การ
วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
โดยคํานึงถึงตัวผูเรียน พื้นฐานความรูหรือประสบการณเดิม คํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู คํานึงวาควรเสนอใน
รูปแบบใดเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน เปนเนื้อหาที่เรียงจากงายไปยาก ภาษาที่ใชชัดเจนมีความตอเนื่อง และมีคําถาม
1.2 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินที่
สรางขึ้นโดยการเรียงลําดับเนื้อหา โดยจะเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นทีละนอยเรียงลําดับ ในชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงพินอินมีคําถามตามเนื้อหา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียน ไดตอบคําถาม และไดขอมูลยอนกลับตลอดเวลา
1.3 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินจะมีคําตอบเฉลย และใหกําลังใจนักเรียนเปนการเสริมแรงใน
การเรียน
1.4 การใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนการตอบสนองการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดย
การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีความสนใจในการเรียนภาษาจีน ทุกคนจะสรางสิ่งที่มีความหมายดวยตนเอง โดยครู
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
2. นักเรียนที่เรียนโดยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถสรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เพิ่มขึ้ นเมื่อ เรียนดวยชุ ดฝก ทักษะการอ านออกเสีย งพิน อิน ทั้ งนี้อาจเปน เพราะการที่นัก เรียนไดเรี ยนรูจ ากสื่ อ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีองคประกอบของบทเรียนการตูนที่สมบูรณ มีการจัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหาจากงาย
ไปยาก ครูผูสอนมีการกํากับดูแลใหคําปรึกษา และมีการทดสอบยอย หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาแลว ซึ่งจะทําให
นักเรียนสามารถทําความเขาใจในเนื้อหาการเรียนไดอยางเปนระบบ ดังนั้นเมื่อมีการวัดผลประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน นักเรียนจึงสามารถทําแบบทดสอบผาน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) เทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.47
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช
สื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานประกอบการเรียนรูของผูเรียนจะกอใหเกิดความสนใจในการเรียน
มากขึ้น รวมทั้งผูเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่มีในชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน อยาง
หลากหลายจะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระที่เรียนมากยิ่งขึ้น และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จึงเปนสาเหตุทําใหผูเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนการตูนอยูในระดับมาก
ที่สุด
จากผลการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ที่สราง
ขึ้นอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีขั้นตอนที่สมบูรณ คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถของนักเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนั้นครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สามารถนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดและควรมีการยืดหยุนเวลาและบูรณาการในเรื่องเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ครูผูสอน
อาจใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ทําการสอนซอมเสริม สําหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบอย หรือ เรียนออน
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษา ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยสื่อนวัตกรรมชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินที่เปนแนวทางออกแบบการจัดการเรียนรู ประเภทสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
3. ครูผูสอนควรสรางบทเรียนการตนู และนําชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ที่มีประสิทธิภาพ
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการสอนปกติ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
เปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน
4. เนื่องดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชน
และมีประสิทธิภาพ และมีผลตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ควรใหความสนใจในการ
ฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเผยแพรความรูในการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินที่มีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนระหวางการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน
อิน กับวิธีการสอนอื่น ๆ ในสาระการเรียนรูเดียวกัน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา วิธีใดจะมีประสิทธิ์ภาพ
มากกวากัน
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2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน เชน ความคงทนในการเรียนรู
3. ควรมีการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ในระดับชั้นตางๆ และกลุมสาระเรียนรู
อื่น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนตน
เอกสารอางอิง
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการ กลุ ม สาระการเรี ย นภาษาต า งประเทศ กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) . การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 )
สัทอักษรภาษาจีน. สืบคนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 จาก
http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538714128&Ntype=16
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การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอาน
The Comparison of Chinese Phonetic Alphabet Pronunciation (Pinyin) Before and After
Practicing Reading Skill Exercises of the Students in Grade 10, Sappawittayakhom School
สุเมธ วุฒิชัยปญญา1 นันทิยา หมูคํา2 และมยุรา ยุทธชุม3
Sumet Wutthichaipanya1 , Nuntiya Mookham2 and Mayura Yutthachum3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม

2

บทคัดยอ
การแกปญหาการอานออกเสียงไมถูกตองตามหลักการอานและการแกปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอ ตอการ
เรียนรูมีวัตถุประสงค 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลั ง เรี ย น โดยใช ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการอ า น เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการอ า นออกเสี ย งภาษาจี น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนตารางแสดงผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานสัทอักษรจีน (pinyin) / การออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin)
Abstract
The solution to speech is not a legal principle and not enough time learning solutions.
Learning objectives 1. To compare the skills in reading Chinese. The students 4. Taught by reading
skill with a criterion of 80.. 2 To compare the academic achievement of students before and after
learning reading skill. To promote reading pronunciation in Chinese. For students, 4 3. To study
the satisfaction of students 4. On the skill of Chinese for College Students
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The result found that
1. Comparison of Chinese reading skills. Students 4 years. The series has been taught by
practicing reading skills to the table that 80 percent of Chinese reading skills. After a series of
training exercises using Chinese phonetic higher than 80 percent, a statistically significant level. 05.
2. A comparison of academic achievement before and after learning. Using a set of
reading skills. To promote reading aloud in Chinese. For the 4th year students found that student
achievement after using the Chinese practice reading. Higher than the pre-set reading exercises.
The statistical significance level. 05.
3. Study the satisfaction of students in the 4th. A series of training Chinese table shows
the results of the satisfaction of students in the 4th. A set of skills to the Chinese. The
satisfaction rating of 4 students. On the set of skills in Chinese. Overall student satisfaction levels
are very satisfied.
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary\
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันในประเทศไทยนั้น เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลางไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงหลาย
ปที่ผานมา อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ
การติดตอทําธุรกิจคาขาย หรือการรวมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนจากแผนดินใหญ ไตหวัน ฮองกง หรือ สิงคโปรที่มี
อัตราคาทางการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหมีความตองการบุคลากรที่มีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพิ่ม
มากขึ้นเปนเงาตามตัว และในอนาคตอันใกลนี้ภาษาจีนกลางนั้นจะถือวาเปนภาษาหนึ่งที่มีบทบาทที่สําคัญอยางมาก
เนื่องจากหลังจากป พ.ศ.2558 ทางอาเซียนไดมีแผนขยายความรวมมือแบบ AEC กับประเทศจีนภายใน 5 ปดวย
ดังนั้นภายในระยะเวลาอันใกลนี้ภาษาจีนจะเขามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้น
จากเหตุผลขางตนทําใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเรา โดยจะเห็นไดวา
มีการสอนภาษาจีนกลางอยูทุกระดับในโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแตชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน
ระดับอุดมศึกษา การสงเสริมการศึกษาภาษาจีนกลางใหประสบความสําเร็จในประเทศไทยนั้น การใหความสําคัญ
กับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานจัดไดวาเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดในการที่จะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จ ดังนั้นรัฐบาล
และผูมีหนาที่เกี่ยวของควรตองสงเสริมใหมีการวิจัยการเรียนการสอนอยางจริงจังเพื่อจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
สามารถนํามาใชอางอิงเพื่อชวยอํานวยประโยชนใหกับผูเรียนและผูสอนมือใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดีกวาที่จะเปดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแบบไรทิศทางตามกระแส ซึ่งขาดมาตรฐานในการชี้วัดและควบคุมจน
นําไปสูการเรียนการสอนที่สูญเปลาอยางที่เรากําลังประสบปญหากันอยูอยางในทุกวันนี้
ดังนั้น การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอานจึงเปนหัวขอสําคัญและนาศึกษาเปนอยางยิ่ง ซึ่งผูวิจัยได
พบวายังมีนักเรียนในชั้นเรียนจํานวนไมนอยนั้นที่มีทักษะในการอานออกเสียง pinyin ที่ผิด ซึ่งสาเหตุของการอาน
ผิดนั้นอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ นอกจากการที่จะไดเขาใจถึงสาเหตุที่แทจริงนั้นจะสามารถทําใหเกิดการปรับปรุง
แกไข และนําขอผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แลวนั้น ผูวิจัยเห็นวา หากนักเรียนไดฝกการออกเสียง โดยใชชุดฝกเสริมทักษะ นักเรียน
จะรูสึกวาอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาทักษะดานการอาน pinyin ของนักเรียนไดดียิ่งขึ้นอีก
ดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการอานสัทอักษรจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะการอาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนเรียน
2. ความสามารถในการอานออกเสียงหลังการใชชุดฝกเสริมทักษะอานออกเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกตภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อยูในเกณฑระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการฝกการอานออกเสียงเปนชุดฝกอานออกเสียงคําศัพทอยางงาย ซึ่งผูวิจัยกําหนด
ขอบเขตในการศึกษา โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานออกเสียง ในภาษาจีนเพื่อแกไขปญหาการอานออก
เสียงไมถูกตองตามหลักการอานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ชุดชุดฝกทักษะอานออกเสียงภาษาจีน (สัทอักษรจีน)
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานภาษาจีน (สัทอักษรจีน)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุดฝกทักษะการอานที่
พัฒนาการอานออกเสียงพินอิน

-

ทักษะการอานสัทอักษร / ภาษาจีน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝก

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา
2560 จํานวน 35 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมื อที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจั ดการเรี ยนรูวิชาภาษาจีน แบบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน รายละเอียดดังนี้
1.แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาจีน เนื้อหา/หนวยการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ 50 นาที
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
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คําศัพทภาษาจีน

แกไขตามคําแนะนํา

1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอาน
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานแผนการจัดการเรียนรู
1.3 ศึกษาหลักสูตร และกําหนดเนื้อหารายวิชาภาษาจีน
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุง

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ใหสมบูรณและพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
2.1 อานเกี่ยวกับตัวแปร
2.2 อานเกี่ยวกับหลักการสรางแบบทดสอบ
2.3 สรางแบบทดสอบ
2.4 นําไปใหครูพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงใช
วิธีการหาคา IOC
2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ
2.6 นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 35 คน
3. ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาและดําเนินการสังเคราะหขอมูล คนควางานวิจัย
โดยศึกษาเกี่ยวของกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อนํามาใชแกปญหาที่
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน
3.2 ศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนและกําหนดแหลงขอมูลการวิจัยเกี่ยวของกับ
สภาพปญหาที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อนํามาใช
ในดานความจดจําคําศัพทภาษาจีนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการเรียนการสอน
3.3 ศึกษาแนวคิดและเอกสารเกี่ยวกับชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน
3.4 กําหนดรูปแบบหรือโครงสรางชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน
3.5 ออกแบบชุดฝกทักษะการอาน ใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับจุดประสงค
3.6 นํ า แบบประเมิ น ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หา กระบวนการด า นภาษาและการวั ด ผล
ประเมินผลจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน + 1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน - 1
3.7 ดําเนินการสรางและปรับปรุงนวัตกรรมตามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดูความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบประเมิน
3.8 นําชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน เพื่อสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80
3.9 นําชุดฝกทักษะการอาน เพื่อสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ไปทดลองใชจริง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบกอนเรียน ใหนักเรียนทําการ
ทดสอบ ใชเวลา 50 นาที
2. เก็บรวบรวมขอมูลขณะดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองและขณะทําการ
สอนผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจชุดฝกทักษะ
3. การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบหลังเรียน ใหนักเรียนทําการ
ทดสอบ ใชเวลา 50 นาที
การวิเคราะหขอมูล
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group )
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน
เพื่อสงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใชการทดสอบคาที (t-test One
Group )
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนวิเคราะห
ขอมูลคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 70
การทดสอบ
n
K
t
X S .D.
ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใช
40
17.7 1.70
20
30.83
ชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีน
จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอย
ละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การทดสอบ
n
t
X S .D.
กอน
40
6.85 1.14
30.83
หลัง
40
17.7 1.70
p < .05
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน สูงกวากอนการใช
ชุดฝกทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน
ตารางแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน
รายการ

X

S .D.

ความหมาย

1. เนื้อหา ไมยาก ไมซับซอน เขาใจงาย
2. ตัวอักษรชัดเจนชวยใหทําใหเขาใจไดงาย และเปนคําศัพทที่อยูใกล
ตัว
3. คําชี้แจงในการทํากิจกรรม ชัดเจน เขาใจงายปฏิบัตติ ามได
4. กิจกรรมที่หลากหลายชวยใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น
5. ชุดฝกเสริมทักษะทําใหเขาใจสิง่ ที่ครูสอนมากขึ้น
6. ชุดฝกเสริมทักษะ สวยงาม มีรปู ภาพทําใหดึงดูดความสนใจ
7. ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย
8. ภาพประกอบที่ครูเลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝก
เสริมทักษะการเรียน
9. ชุดฝกเสริมทักษะการเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ไมนาเบื่อ
10. การทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน
รวม

4.05
4.15

0.75
0.74

พอใจมาก

4.23
4.23
4.25
4.13
4.3
4.63

0.70
0.77
0.74
0.56
0.61
0.49

4.28
4.43

0.64
0.64

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก

4.27

0.66

พอใจมาก

พอใจมาก
พอใจมาก

จากตาราง พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะ
ภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.66 และเมื่อพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในดาน ภาพประกอบที่ครูเลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสริมทักษะการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียนสรางความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 นักเรียนพึงพอใจมากในดาน
ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน จากตาราง
แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66 และเมื่อพิจารณา ผล
การประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในดาน ภาพประกอบที่ครูเลือกมาใส
ในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสริมทักษะการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
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0.49 นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 นักเรียนพึงพอใจมากในดาน ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1.ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากนักเรียนมีการฝกฝนทักษะการอานออกเสียงสัทอักษรจีนอยาง
สม่ําเสมอ จึงทําใหพัฒนาทักษะการอานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค วิริยะไกรกุล
(2557) พบวา กอนจะมีการทบทวนการเรียนการอานออกเสียงภาษาจีน โดยมีสัทอักษร(pīnyīn)และกอนการจะ
มีการเนนใหเขียนสัทอักษร(pīnyīn)แบบแยกพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตนั้นมีนักเรียนไมเกินรอยละ 50% ที่
อาน เขียนสัทอักษรไดและถูกตอง ซึ่งหลังจากเรียนและไดฝกการอาน การเขียนอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวามีจํานวน
นักเรียนถึงรอยละ 75 % ที่อานออกเสียงและเขียนสัทอักษร(pīnyīn)ไดและถูกตอง
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการ
อาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก การที่นักเรียนไดทราบหลักการออกเสียงที่ถูกตอง
ตามหลักสัทศาสตร ทั้งการออกเสียงสระ พยัญชนะ การใชอวัยวะคาตาง ๆ ในการออกเสียงแตละเสียง ทําให
นักเรียนสามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน โตแทน
(2552) พบวา หลังจากที่นักเรียนไดทดลองอานโดยใชชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนแลวนักเรียน
สามารถผานเกณฑผลสัมฤทธิ์รอยละ 95%
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกทักษะการอาน โดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66 ผล
ดังกลาวเกิดจาก การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสัทอักษรจีนนั้น ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการอานสัทอักษร
จีนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธามาศ คชรัตน พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2557) พบวา กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชชุดฝกสัทอักษรภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.2) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานชุดฝกทักษะการออกเสียงมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.30) รองลงมาคือดานอาจารยผูสอน (𝑥̅ = 4.24) ดานทักษะการออกเสียง (𝑥̅ = 4.20) ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน (𝑥̅ = 4.17) และดานเนื้อหา (𝑥̅ = 4.15) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรนําแนวทางการสรางและการพัฒนาชุดฝกทักษะไปประยุกตใชกับเนื้อหาวิชาภาษาจีนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ โดยพัฒนาไปพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกเรื่องการอานใหถูกตอง และเรื่องการอานออกเสียง
วรรณยุกตใหถูกตองดวย
3. อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนํารูปแบบนี้ไปใชกับนักเรียนของตนไดในทุกระดับชั้น
แตควรตระหนักวาทักษะการออกเสียงเปนทักษะสําคัญที่ควรเริ่มสอนอยางมีประสิทธิภาพใหตั้งแตเริ่มเรียนเพราะจะ
เปนพื้นฐานใหผูเรียนเขาใจในภาษาจีนที่ไดฟง การนําชุดฝกสัทอักษรภาษาจีน ไปใชควรคํานึงถึงระดับความยากงาย
ของเนื้อหาในชุดฝกดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางชุดฝกการอานออกเสียง ที่มีการสอนแบบบูรณาการกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอื่น ๆ
2. ควรทําการวิจัยโดยใชสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพยัญชนะ คําศัพทภาษาจีน ในการสอน
ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียกับการเรียน
การสอนโดยใชสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เชน ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมกับ
สถานการณตาง ๆ ในการใชสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
เอกสารอางอิง
จิราพรรณ สายสืบ. (2559). การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทและการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
การดคําศัพททบทวนดวยตัวเองนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 201 คณะ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว. รายงานการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ธีรดา จิตรบํารุง.การศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนโดยใชชุดฝกการเขียน ระดับชั้นป.4/1และ4/2 วิจัย
ในชั้นเรียนกรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสชัญธนบุรี,2552
นพาวรรณ ใจสุข.ศึกษาการพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นป ที่ 2 (ปวช.2) รายวิชาภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจคาปลีก.(2556)
วชิชุดา โรจนสวสัวงศ
ด . (2557). ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานตัวอักษรจีนโดยใชตัวกํากับเสียง แบบสัท
อักษร pīnyīn ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ
ประภาพร ถิ่นออง. (2553). การพัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา (วิจัยและพัฒนาการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปราณี จิณฤทธิ์. (2552). ผลการใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
สมพร ตอยยีบี. (2554). การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเซนตเทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาทิสรัตน สินธุธาน,2556 . การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใชชุดฝกทักษะความสามารถการเขียน
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การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
Development of Store the Equipment System for Computer Program, Faculty of Education,
Kamphaeng Phet Rajabhat University
จักรพันธ หวาจอย1 และศรินญา หวาจอย2
Jakkapan Whajoy1 and Sarinya Whajoy2
1

และอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนระบบยืม-คืน ออกรายงาน และ
จั ด การข อ มู ล ต า ง ๆ ของระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ ค รุ ภั ณ ฑ โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทําการยืม-คืน เพิ่มขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และ
สามารถทําการคนหาขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ไดเพื่อทดแทนระบบงานเดิมที่กระทําดวยการจดบันทึกลงในเอกสารไม
มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูล ซึ่งระบบใหมลดปญหาการสูญหายของขอมูล เพิ่มความสะดวกในการยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โดยจัดเก็บขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูล ดังนั้นผูวิจัยไดทําการออกแบบและ
พัฒนาระบบดวยโปรแกรม Visual Studio 2010 และจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access 2010 ผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ ยวชาญมีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.20 จากระดั บคะแนน 5.00 ซึ่งอยูในระดับมาก สรุปไดวาระบบมี
ประสิทธิภาพดี ในดานกระบวนการทํางาน มีความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น และสามารถนําไปใช
ไดจริง
คําสําคัญ: ระบบ / ยืม-คืน / อุปกรณครุภัณฑ
Abstract
The purpose of this research was to analyze, design and develop of Store the Equipment
System for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The
system was able to borrow, to return, to report, and to manage the information. It was designed
for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The
developed system was capable of borrowing, returning, adding, editing, erasing the information
and searching for equipment in order to replace the former system which was based on the
documents without database storage; to develop the efficiency of the system in reducing the
problems of data loss; and to store the equipment information in the database. The Visual
Studio 2010 program development and Microsoft Access 2010 for database storage were
designed, developed, and employed. The results were evaluated by experts with an average of
4.20, which means it was at a high level. In conclusion, the system’s efficiency was at a high level
in terms of working processing, convenience, information’s accuracy, and introduction into
practice
Keywords: System / Store / Equipment
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น จน
กลายเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่ขาดไมไดเลยก็วาได มนุษยไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นทั้งภายในสวนขององคกรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงองคกรที่ทําหนาที่ในดานของการคาและบริการไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยในการบริหาร
จัดการรวมถึงการจัดเก็บขอมูลตางๆ ขององคกรอีกดวย ไมวาจะเปนขอมูลสมาชิก ขอมูลการซื้อ-ขายสินคา ขอมูล
การรับสินคา ขอมูลสินคาคงเหลือและขอมูลรายงานตางๆ เปนตน
ปจจุบันจึงมีการนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาใชกันอยางแพรหลาย โดยสืบเนื่องจากโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบบงานเดิมจะเปนการบันทึกขอมูล
รายละเอียดอุปกรณครุภัณ ฑ ขอมูลการ ยืม-คืน ลงในสมุดจดบันทึก เสี่ยงตอเอกสารสูญหาย และยากตอการ
ตรวจสอบ เมื่อมีอาจารยและนักศึกษามายืมคืนอุปกรณครุภัณฑทําใหไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยและเกิด
อุปกรณครุภัณฑสูญหายอยูบอย ๆ จึงไมสามารถตรวจเช็คไดวา อุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา อยูครบหรือไม
จากปญหาดังกลาวผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะแกปญหาโดยจัดทําระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษาจะไดมี
ระบบยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑ ไวบันทึกและตรวจเช็คการยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มี
ประสิทธิภาพ ระบบนี้จะชวยลดการเกิดปญหาอุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สูญหายอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ออกแบบระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ ค รุ ภั ณ ฑ โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. เพื่ อ สร า งระบบระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ ค รุ ภั ณ ฑ โปรแกรมวิ ชาคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ซึ่งเปนภาษา
โปรแกรมแบบ Graphical User Interface (GUI) เขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามที่ไดทําการออกแบบ
หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) และ
แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (E-R Diagram) ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชระบบจัดการฐานขอมูล
ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนตัวชวยในการบริหารจัดการ ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอการเขาสู
ระบบ หนาจอหลัก หนาจอสําหรับจัดการรายการอุปกรณ หนาจอสําหรับจัดการประเภทอุปกรณ หนาจอสําหรับ
จัดการขอมูลสมาชิก/รายงานการยืมของสมาชิก หนาจอสําหรับยืมการอุปกรณ หนาจอสําหรับการคืนอุปกรณ
หนาจอสําหรับจัดการขอมูลเจาหนาที่ สวนขอมูลที่นํามาศึกษาเพื่อใชในการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ขอมูล
อุปกรณ ขอมูลประเภทอุปกรณ ขอมูลสมาชิก ขอมูลประเภทสมาชิก ขอมูลการยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลรายละเอียด
การยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลเจาหนาที่
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วิธีการดําเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษา
วัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษา ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร และ
ซอฟตแวร ดังนี้
1. ฮารดแวร ประกอบดวย
1.1 Processor Intel Core i5 M520
1.2 Chipset Intel PM55
1.3 Memory 4GB DDR3-1066Mhz
1.4 Hard Disk 500 GB
2. ซอฟตแวร ประกอบดวย
2.1 Operating System Windows
2.2 Microsoft Visual Studio 2010
2.3 Microsoft Office 2010
2.5 ภาษา Visual Basic
การวิเคราะหระบบ (System Analysis)
จากการศึกษาปญหาของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ทําใหทราบปญหาและความตองของผูใช ซึ่งเปนแนวทางใหผูพัฒนาไดวิเคราะหและออกแบบเพื่อ
พัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไดอาศัยเครื่องมือ คือ
แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เพื่ออธิบายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทํางานของ
ระบบ ระบุแหลงกําเนิดของขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูล โดย
ใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุดซึ่งเปนภาพรวมทั้งหมดของระบบ
สามารถบอกใหทราบวา ผูมีสวนเกี่ยวของแตละกลุมสามารถทําอะไรไดบางกับระบบ สามารถเขียนไดดังภาพที่ 1
ระบบไดกําหนดสิทธิ์และหนาที่ของกลุมผูใชแตละกลุม รวมทั้งแหลงขอมูลจากภายนอก ที่สามารถนําเขาสูระบบ
และนําขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูไปใชประโยชนตามสิทธิ์ที่กําหนด หลังจากนั้นไดใชเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล
โดยใชแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) ซึ่งแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลทั้งระบบ[2]
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ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบ
1. เจาหนาที่ คือ ผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาที่ดูแลจัดการขอมูลทั้งหมด รวมทั้งการ
จัดการฐานขอมูล ซึ่งมีหนาที่คือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาที่
ได
2. อาจารย คือ อาจารยของคณะครุศาสตรที่สามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการ
ยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได
3. นักศึกษา คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรที่สามารถเรียกดูขอมูล
สมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได
การออกแบบและพัฒนาระบบ (Design and Implementation)
1. การออกแบบ หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล
(Data Flow Diagram) และแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) แลว
นั้นทําใหทราบถึงการไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบทั้งหมด ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนการออกแบบระบบเปนการ
ออกแบบหนาจอของโปรแกรม ซึ่งทําใหทราบถึงการทํางานของโปรแกรม กอนที่นําไปสูขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ตอไป ผูพัฒนาไดยกตัวอยางการออกแบบหนาจอของการเขาสูระบบดังนี้
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ภาพที่ 2 การออกแบบหนาจอของการเขาสูร ะบบ
2. การพัฒนาระบบ สําหรับขั้นตอนการพัฒนาระบบนี้เปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นนี้ใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) [1]ซึ่งตองเขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามที่ไดทําการออกแบบ
ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access)[3] เปนเครื่องมือที่ใช
จัดการฐานขอมูล[5] ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอดังนี้

ภาพที่ 3 หนาจอของการหนาจอของการเขาสูระบบ
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ภาพที่ 4 หนาจอหลัก

ภาพที่ 5 หนาจอจัดการรายการอุปกรณ
การทดสอบระบบ (System Test)
หลังจากไดทําการพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบยืม-คืน
อุปกรณครุภั ณ ฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชรซึ่งระบบ
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและตรงตามความตองการของผูใช ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ประชากรกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการแปลผลจากการวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการดังนี้
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณ
ครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูพัฒนาไดใชกลุม
ตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความชํานาญในดานของโปรแกรม จํานวน 5 ทาน
2. เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม ผูพัฒนาไดออกแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่พัฒนาขึ้น โดยแบงการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของ
โปรแกรมไว 5 ดาน ดังนี้ 1) สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 2) ความถูกตองในการทํางานของ
ระบบ 3) ความสามารถของระบบในการติดตอกับผูใช 4) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 5) การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล
การประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น
หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก โดยการหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.)[4]
คะแนนเฉลี่ย (Mean : 𝑥̅ )
∑𝑥

𝑥̅ =
𝑛
𝑥̅ = คาเฉลี่ยเลขคณิต
𝑥 = ขอมูลแตละคา
𝑛 = จํานวนขอมูล
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 𝑆. 𝐷.)

สูตร
เมื่อ

สูตร
เมื่อ

𝑆. 𝐷. = �

∑(𝑥−𝑥̅ )2
𝑛 −1

𝑆. 𝐷. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
𝑥 = ขอมูลแตละตัว
𝑥̅ = คาเฉลี่ยเลขคณิต
𝑛 = จํานวนขอมูล

ผลการวิจัย
ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร สามารถทํ างานไดอ ยางถู กตอ ง รวดเร็ ว และตรงตามความตอ งการของผูใช สามารถบันทึ กและ
ตรวจเช็คการยืม – คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้มีผูที่เกี่ยวของกับระบบ
คือ 1. เจาหนาที่ เปนผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาที่ดูแลจัดการขอมูลทั้งหมด รวมทั้งการจัดการ
ฐานขอมูล ซึ่งมีหนาที่คือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก จัดการขอมูล
ประเภทสมาชิก จัด การขอมู ลการยื มอุป กรณ จัด การขอ มูลการคื นอุป กรณ และจั ดการขอ มูล เจา หนา ที่ได 2.
อาจารย เปนผูที่สามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 3.
นักศึกษา เปนผูที่สามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได
จากการทดสอบสรุ ป ได ว า ระบบยื ม -คื น อุ ป กรณ ค รุ ภั ณ ฑ โปรแกรมวิ ชาคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถนําไปประยุกตใชงานในโปรแกรมวิชา ๆ และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการหาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ ไดนํามาประเมินหา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบที่ไดพัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความชํานาญในดานของระบบ
จํานวน 5 ทาน ซึ่งผลคาเฉลี่ยของแตละรายการที่ประเมินไดการแปลผลอยูในระดับมากทุกดาน รายละเอียดผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืมคืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขอ
1
2
3
4
5

0

0

0

0

0

รายการ
สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช
ความถูกตองในการทํางานของระบบ
ความสามารถของระบบในการติดตอกับผูใช
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
รวม
0

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความหมาย
4.37
0.56
มาก
3.92
0.61
มาก
4.20
0.58
มาก
4.20
0.81
มาก
4.32
0.62
มาก
4.20
0.64
มาก

จากตารางที่ 1 การสรุปผลโดยรวมของผูเชียวชาญที่มีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา ดานที่มี
ผลการประเมินมากที่สุด คือ ความสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช (คาเฉลี่ยอยูที่ 4.37) เมื่อ
เปรียบเทียบกับขออื่น ๆ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานที่มีผลการประเมินนอยที่สุด คือ ความถูกตองใน
การทํางานของระบบ (คาเฉลี่ยอยูที่ 3.92) และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญตอระบบยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก
0

0

0

0

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาระบบงานและรวบรวมความรู โดยผูพัฒนาไดทําการศึกษาระบบงานเดิม และความตองการของ
ผูใชงาน รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากนั้นจึงนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2. วิเคราะหและออกแบบระบบ ผูพัฒนาไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชแผนภาพการไหล
ของขอมูล (Data Flow Diagram) เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบทั้งขอมูลและขั้นตอนการทํางาน โดยใชแผนภาพอีอาร (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) เปนเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล
3. การพั ฒนาระบบ ซึ่งโปรแกรมพัฒนาขึ้ นจากภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) และใชโ ปรแกรม
ไมโครซอฟทแอกเซส (Microsoft Access) เปนเครื่องมือที่ใชในการจัดการฐานขอมูล โดยภายในระบบมีการ
ออกแบบระบบดังนี้
- เจาหนาที่ สามารถเข าไปจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการข อมูลสมาชิ ก
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาที่
ได
- อาจารยสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได
- นักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกที่เปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณ
ได
ซึ่งภายหลังจากการไดพัฒนาและทดสอบระบบแลวพบวาเปนไปตามที่ไดทําการออกแบบไว
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ผูศึกษาไดออกแบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมาใชงานไดดีในระดับหนึ่งเทานั้น แตยังขาดความสมบูรณอีกหลายๆ เรื่อง ที่
จะตองทําเพิ่มเติมอีก เชน
1. ควรมีระบบออกรายงาน เพื่อที่จะไดเห็นภาพรวมของขอมูลหรือขอมูลสรุปในดานตางๆ เชน ดานการ
ยืม-คืนอุปกรณ ประจําเดือน ประจําป เปนตน
2. ควรพัฒนาระบบใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ความเขาใจคอมพิวเตอร
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
Development of Computer Assisted Instruction Using the Constructivist Theory for
Learning Achievement on Computer Understanding of the fourth grade students
จักรพันธุ จําปาศรี1 ปรมินทร วงษคําสิงห1 มะยุรีย พิทยาเสนีย1 และ ฟสิกส ฌอณ บัวกนก1
Jakkaphan jumpasri1 Paramin Wongkhamsing1 Mayuree phittayasanee1
and Fisik Sean Buakanok1
1

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู
เขาใจคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ให มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึ กษาดั ชนี ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน หน วยการเรี ยนรู
เขาใจคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ
3) เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก อนเรี ยนและหลั งเรี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ที่ เรี ยนด วย
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 4 กลุมตัวอย าง คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 4/3
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป การศึ กษา 2559 จํ านวน 40 คน ใชวิ ธีการสุมอยางง าย โดยใชห องเรี ยนเปนหน วยสุ ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู 2)
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
3) แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน สถิ ติ ที่ ใช ในการวิ เคราะห ข อมู ล ได แก หาค าร อยล ะ ค าเฉลี่ ย
ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การหาค าสั มประสิ ทธิ์ ความสอดคล อง หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน
ตามเกณฑ 80/80 โดยใช สูตร 𝐸1 /𝐸2 การหาคา t-test แบบ dependent Group และวิเคราะหหาประสิ ทธิผลของ
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการวิจัยพบวา
1.
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู เข า ใจคอมพิ ว เตอร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
มีความสอดคลองขององคประกอบตางๆ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากที่สุ ด มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.67
มี ค า ระดั บ ความเหมาะสม มากที่ สุ ด และ ค า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบหนึ่ ง ต อ หนึ่ ง แบบกลุ ม เล็ ก และแบบภาคสนาม
เทากับ 84.44/86.67, 83.89/85.56 และ81.89/86.67 ตามลําดับ
2. ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ช วยสอน หน ว ยการเรี ย นรู เข าใจคอมพิ วเตอร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีการเรียนรูที่กาวหนาขึ้น
3. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู
เขาใจคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were to 1. develop and study the efficiency of computerassisted instruction using the Constructivist Theory 2. study the effectiveness index of computerassisted instruction using the Constructivist Theory and 3. compare achievement of students with
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computer-assisted instruction. The populations of this research were 40 students of Banpongsanook
School in semester 2 in academic year 2017 with stratified random sampling. The research
instruments were: 1) The lesson plans of computer understanding. 2) Computer Assisted Instruction.
3) The achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation and were compared
by t-test.
The results found were as follows:
1. The computer-assisted instruction using the Constructivist Theory was effective and
relevant with E1/E2 = 84.44/86.67, 83.89/85.56 and 81.89/86.67
2. The effectiveness index of the learning achievement on Computer Understanding using
computer-assisted instruction was at 0.75, indicating that the students’ learning achievement
increased by 75 %.
3. The achievement with learning achievement on Computer Understanding using
computer-assisted instruction was significantly higher than before at .05 level.
keywords : Computer Assisted Instruction /achievement / Constructivist Theory
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึกษาในปจจุบันมีปญหาการเรียนการสอน สวนมากการเรียนรูจะเนนการอาน ฟงบรรยายยึดเนื้อหาจาก
หนังสือและตํารา ครูพยายามบอกทุกสิ่งทุกอยางในหนังสือ ตํารา ใหนักเรียนจดบันทึกแลวนําไปสอบเก็บเปนคะแนน
ความรู ยึดครูเปนศูนยกลาง มาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ทําใหเด็กนักเรียนสมัยใหมคิดวิเคราะห สังเคราะหไมเปน
ซึ่ง เปน อั นตรายอยา งยิ่ง ต อการศึก ษาไทยในปจ จุ บัน และอนาคต (เทอดศัก ดิ์ ไชยสมปาน , 2559) การเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ 21 จึ ง เป น แนวทางในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน จากกระบวนการที่ เ รี ย นรู โ ดยการอ า น
ฟงบรรยาย ยึดเนื้อหาจากหนังสือและตํารา ครูพยายามบอกทุกสิ่งทุกอยางในหนังสือ ตํารา ใหนักเรียนจดบันทึก
แลวนําไปสอบเก็บเปนคะแนนความรู ยึดครูเปนศูนยกลาง เปลี่ยนมาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ที่คณะครูรวมกัน
ออกแบบกิจกรรม ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือ ไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนใน
ปจจุบันเปนอยางมาก ซึงบทเรียนคอมพิวเตอรหมายถึงคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด
แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ ที่มีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน
และยั ง มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ วิ ธี ก ารสอนหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย นในแต ล ะคน ทั้ ง นี้ จ ะต อ งมี
การวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกตางกัน ดังงานวิจัย ของกุลนาถ
ประทุมเทา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและบทบาทของ
คอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 84.88/82.50 สูงกวาเกณฑ 𝐸1 /𝐸2 ที่กําหนดคือ 80/80
2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมีคาเทากับ 0.6868
การที่ ผู วิจั ย ได ไปศึ กษาสัง เกตการเรี ย นการสอนรายวิช าคอมพิว เตอร ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษาปที่ 4
โรงเรียนบานปงสนุก ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวาในขณะที่ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สวนมากจะเปน
โปรแกรมประยุกต Microsoft PowerPoint พรอมกับบรรยาย เนื้อหาที่อยูใน PowerPoint ทําใหไมสามารถชวย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนในตอจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหเวลาครูผูสอนสั่งงานหรือสอบเก็บคะแนน
ผูเรียนมักจะทํากันไมได จึงทําใหผูเรียนไมมีการพัฒนาทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑ
ตามที่กําหนด
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จากการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสังเกตคิดวาควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ จะทําใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง หรือใชสื่อที่ชวยใหเด็กเกิดความ
สนใจในการเรียน เพื่อที่จะใหกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนนาสนใจขึ้น ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อ
ประเภท ที่สรางสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยการใชสี เสียงและภาพ รวมทั้งการออกแบบโปรแกรมที่นาสนใจ
ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับความสามารถและอัตราความเร็วตามที่ตองการสามารถเรียนไดอยางไมจํากัดเวลา
และทบทวนไดตามที่ตองการ เมื่อเรียนแลว จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เกิดความสนใจในการเรียน
เพื่อที่จะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด
จากความสํ า คั ญ ที่ ก ล า วมาข า งต น ผู วิ จั ย สร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยเห็นความสําคัญของ
การจั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ด ว ยตนเอง ตลอดจน
ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงเนื้อหาวิชา
ออกเปนหนวยยอย และจัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก ผูเรียนจะเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถที่มีอยู และ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถทบทวนความรูโดยการเรียนซ้ําๆ ไดดวยตนเอง มีการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรี ย นรู แ ก ผู เ รี ย น โดยการนํ า เสนอบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ มี ก ารใส ภ าพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ขอความและเสียงประกอบบทเรียนดังนั้นการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร
เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนลดความแตกตางระหวางผูเ รียน
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถอยางเต็มศักยภาพและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ สร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน โดยใช ท ฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต
หน ว ยการเรี ยนรู เข า ใจคอมพิ ว เตอร เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 4
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู
เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
3. เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก อนเรี ยนและหลั งเรี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4
ที่ เ รี ยนด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน โดยใช ทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิ ส ต หน ว ยการเรี ย นรู เข าใจคอมพิ วเตอร
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สมมติฐานการวิจัย
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอรชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80
2.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอรชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑ
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 หอง จํานวน 198 คน ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
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กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 จํานวน 40 คน ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4
ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ตัวแปรตาม
1) ดัชนีประสิทธิผล
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอบเขตดานเวลา
เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ
(แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) ทําการศึกษาตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สวนการนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทําการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 สัปดาห รวม 3 ชั่วโมง
กรอบแนวคิด
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 หอง จํานวน 198 คน ที่เรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 จํานวน 40 คน จําแนกเปนนักเรียนชาย 24 คน และนักเรียนหญิง 16 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียน
เปนหนวยสุม
เครื่องมือ
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทํางานของ คอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2) แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบของ ADDIE Model ดังนี้
ขั้นวิเคราะห (Analysis)
ขั้นออกแบบ (Design)
ขั้นพัฒนา (Development)
ขั้นนําไปทดลองใช (Implementation)
ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ขั้นวิเคราะห (Analysis)
ศึกษาศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
พุทธศักราช 2555 จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ประสบการณสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังเรียน
ศึกษาวิ ธีการสรางและหาประสิทธิภ าพบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน จากเอกสาร และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ
ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิธีการการหาคาดัชนีประสิทธิผล จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นออกแบบ (Design)
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.1 กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ตองการ โดยนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหมาใชกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหา ซึ่งไดเนื้อหาในหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนรูแผนละ 1 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย มาตรฐาน สาระการเรียนรู
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู
กระบวนการวัดผลประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมทั้งแบบประเมินในดานตาง ๆ
2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.1 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู
เขาใจคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 เรื่อง ใชจัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
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ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย คําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน จุดประสงคการเรียนรู
ภารกิ จ ฐานความชวยเหลือ แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม เนื้อหา แหลงเรียนรูเพิ่มเติม และ แบบฝกหัดทายบท
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นําขอมูลที่ไดจากขั้นการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูเขาใจ
คอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑใหคะแนน ตอบ
ถูกตองได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
ขั้นพัฒนา (Development)
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู
1.1 นํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนและแผนการจั ด การเรี ย นรู เสนอต อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และพิจารณาใหขอคิดเห็น แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข
1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุก โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 (แบบหนึ่งตอหนึง่
แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) จํานวน 42 คน โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากนั้นทํา
การทดลอง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Testing , ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small
Group Testing) , ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) โดยแตละกลุมจะใชนักเรียนในการทดลองไมซ้ํากัน
1.3 ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นและสอดคลองกับวัตถุประสงค จํานวน 30 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของขอคําถามและ
ตัวเลือก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
2.2 คัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC)
ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
2.3 จัด พิ มพ ขอ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น กลุม สาระการเรี ยนรู การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย
ขั้นนําไปใช (Implementation)
เปนขั้นตอนที่ผูศึกษานําเครื่องมือทุกชนิด ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง
ประกอบกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู จํ า นวน 3 แผน และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ไปใช จ ริ ง กั บ
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40
คน จําแนกเปนนักเรียนชาย จํานวน 24 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 16 คน ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากขั้นนําไปใชนี้ คือ
ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นประเมินผล (Evaluation)
เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดจากการใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุก จํานวน 40 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนเพื่อดูความกาวหนาของการเรียน ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาทําการ
วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวย
การเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับใด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช
ทฤษฎีค อนสตรัค ติวิ สตห นว ยการเรี ยนรู เขา ใจคอมพิ วเตอร เพื่อ พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ผลการสรา งบทเรี ยนคอมพิว เตอร ชว ยสอน โดยใช ทฤษฎี คอนสตรัค ติวิ สต ห นว ยการเรี ย นรู เขา ใจ
คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสอดคลองในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.67 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู เขาใจ
คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการ
เรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1. ผลสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู
เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ระดับความเหมาะสม 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอยที่สุด
ระดับความเหมาะสม 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอย
ระดับความเหมาะสม 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
ระดับความเหมาะสม 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
ระดับความเหมาะสม 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N=3
ที่
รายการประเมิน
�
S.D
ระดับความเหมาะสม
𝐗
1 ดานเนื้อหา
1.1 แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับหนวย
5.00
0
มากที่สุด
การเรียนรูที่กําหนดไว
1.2 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนถูกตอง
4.67
0.58
มากที่สุด
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
1.3 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
4.67
0.58
มากที่สุด
นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
1.4 กิจกรรมการเรียนรูแบงเปนขั้นตอนตาม
4.67
0.58
มากที่สุด
ความเหมาะสม
1.5 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเ รียน
4.67
0.58
มากที่สุด

ตารางที่ 1 (ตอ)
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เฉลี่ย
4.57
0.56
มากที่สุด
2 ดานกราฟกและการออกแบบ
2.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4.67
0.58
มากที่สุด
2.2 ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ
5.00
0
มากที่สุด
2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
5.00
0
มากที่สุด
2.4 มีแหลงเรียนรูเพิ่มเติมใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียน 4.67
0.58
มากที่สุด
ตองการ
2.5 ปุมควบคุมบทเรียนใชงายและมีความชัดเจน
4.33
0.58
มาก
2.6 บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี
4.67
0.58
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.72
0.38
มากที่สุด
3 ดานการประเมินผล
5.00
0
มากที่สุด
3.1 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหา
0.58
มากที่สุด
3.2 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ 4.67
เรียนรู
3.3 เนื้อหาการทดสอบมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
4.67
0.58
มากที่สุด
ที่กําหนด
3.4 เนื้อหาในแบบทดสอบมีความยากงายที่เหมาะสม
4.67
0.58
มากที่สุด
3.5 จํานวนขอสอบเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4.67
0.58
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.73
0.46
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.67
0.49
มากที่สุด
จาตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.67 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ ดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73รองลงมาคือ
ดานกราฟ กและการออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 และดานที่มี คาเฉลี่ ยต่ํ าสุ ดคือ ด านเนื้อหามีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.57
1.1 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู เข า ใจคอมพิ ว เตอร
ตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในปการศึกษา 2559 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพ แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม
ดังตาราง ที่ 2 3 และ 4
ตารางที่ 2

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ตามเกณฑ 80/80 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (3 คน)
ระหวางเรียน
หลังเรียน
คา
N
ประสิทธิภาพ
A
B
∑X
∑X
𝑬𝟏
𝑬𝟐
3
60
152
84.44
20
52
86.67 84.44/86.67
จากตาราง 2 พบว า เมื่ อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ผ า นกระบวนการการเรี ย นการสอน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 3 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียน
ได ถู ก ต อ ง ร อ ยละ 84.44 และทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นได ถู ก ต อ ง ร อ ยละ 86.67
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ซึ่ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 84.44 /86.67

เป นไป ตาม เกณ ฑ ที่ กํ าหน ด

ตารางที่ 3

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมเล็ก (9 คน)
ระหวางเรียน
หลังเรียน
คา
N
ประสิทธิภาพ
A
B
∑X
∑X
𝑬𝟏
𝑬𝟐
9
60
453
83.89
20
154
85.56 83.89/85.56
จากตาราง 3 พบวา เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานกระบวนการการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 9 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดถูกตอง
รอยละ 83.89 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 85.56 ซึ่งบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 83.89/85.56 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ 4

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ตามเกณฑ 80/80 แบบภาคสนาม (30 คน)
ระหวางเรียน
หลังเรียน
คา
N
ประสิทธิภาพ
A
B
∑X
∑X
E1
E2
30
60
1474
81.89
20
520
86.67 81.89/86.67
จากตาราง 4 พบวา เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานกระบวนการการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 30 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดถูกตอง
รอยละ 81.89และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 86.67ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.89/86.67เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู
เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตารางที่ 5 แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวย
การเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
คาผลรวมคะแนน คาผลรวมคะแนน ดัชนีประสิทธิผล
จํานวนผูเรียน
คะแนนเต็ม
สอบกอนเรียน
สอบหลังเรียน
(EI)
40
20
366
692
0.75
จากตารางที่ 5 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ
0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน โดยใช ท ฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต หน ว ยการเรี ย นรู
เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ผลตาง
สวนเบี่ยงเบน
จํานวนนักเรียน
�
คะแนน
t-test
คะแนนสอบ
คาเฉลี่ย(𝐗)
มาตรฐาน(S.D.)
(N)
(D)
กอนเรียน
40
9.15
2.68
8.15
15.38
หลังเรียน
40
17.3
1.90
t (0.5,39) = 1.6849
จากตารางที่ 6 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปงสนุก ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 มีคะแนนกอนเรียนทากับ X� = 9.15 คิดเปนรอยละ 45.75 และคะแนนหลังเรียนทากับ X� = 17.3 คิดเปนรอยละ 86.5
แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีควาสอดคลอง
ขององคประกอบตางๆ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 มีคาระดับควาเหมาะสม
มากที่สุด และ คาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.44/86.67, 83.89/85.56
และ81.89/86.67 ตามลําดับ
2.
ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู เข า ใจคอมพิ ว เตอร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75.00 แสดงวาผูเรียนมีการเรียนรูที่กาวหนาขึ้น
3. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู
เขาใจคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู เข า ใจคอมพิ ว เตอร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ผลการสร างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน รายวิ ชา คอมพิ วเตอร หน วยการเรี ยนรู เข าใจคอมพิ วเตอร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง โดยภาพรวม
มีความสอดคลองในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ซึ่งทําใหบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความนาสนใจ สามารถดึงดูดใหผูเรียน
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนสามารถกลับมาทบทวน
เนื้อหาเดิมได ทําใหผูสอนไมเสียเวลาในการสอนเรื่องเดิม อีกทั้งผูเรียนยังเกิดความเพลิดเพลิน และสนุกสนานในการเรียน
อีกดวย นอกจากนี้ยัง ไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และไดนําไปทดลองใชจํานวน 3 ครั้ง (แบบหนึ่งตอหนึ่ง,
แบบกลุมเล็ก,แบบภาคสนาม) กอนที่จะนํามาใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จั น นิ ภ า อิ ศ รั ต น (2553) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมิเดีย เรื่อง สารกึ่งตัวนํา ไดโอด และทรานซิสเตอร ในสวนของการสรางลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นนั้น ไดมีการนําระบบฐานขอมูล มาใชในโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ได
สรางขึ้น เพื่อให สามารถนําไปใชกับผูเรียนหลายๆคนและสามารถเก็บบันทึกเสียงขอมูลการเรียนของผูเรียนแตละคน

1194
เอาไวได ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง ตามแตโอการสของผูเรียนแตละคนจากการประเมินคุณภาพดานสื่อการ
สอนโดยผูเชียวชาญ พบวาระดับความเหมาะสมอยูในเกณฑดี และสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน มีผูเชียวชาญบาง
ทานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม เชน ปริมาณเนื้อหาบางเฟรมมากเกินไป หรือการใชสีในรูปภาพประกอบเนื้อหาบางรูปยัง
ไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําความคิดเหลานี้มาแกไขและปรับปรุง กอนที่จะนําบทเรียนไปใช ในการทดลองจริงกับกลุม
ตัวอยาง
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานปงสนุก ภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยทดลองใช 3 ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง
แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.44 /86.67 , 83.89/85.56 และ 81.89/86.67 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนด คื อ 80/80 ทั้ งนี้ เ ป น เพราะบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาวิ ธี ก าร
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรสวยสอนตามเอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อกําหนดขอบเขต
และเนื้อหาที่ตองการ โดยผานการตรวจสอบของผูเชียวชาญทุกขั้นตอนและไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดมีการแบงเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปน 3 ซึ่งแตละเรื่องมีความสัมพันธกันและเนื้อหาที่นํามาใช
เปนการเรียนลําดับจากบทเรียนที่งายไปสูบทเรียนที่ยาก ไดแก สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร และองคประกอบของคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยนําทฤษฏี ADDLE MODEL มาชวยในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห ,ขั้นออกแบบ ,ขั้นพัฒนา ,ขั้นนําไปใช
,และขั้นประเมินผล อีกทั้งผูวิจัยไดนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) มาชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค คํ า แนะนํ า สถานการณ ป ญ หา ภารกิ จ ฐานความช ว ยเหลื อ เนื้ อ หา
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม และ แบบทดสอบ เปนสวนประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ ประทุมเทา (2554) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยรวมเทากับ 84.88/82.50 หมายความวา ผูเรียนทําคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบระหวางเรียน
เฉลี่ ย คิ ด เป น ร อ ยล ะ 84.88 และคะแนนจากการทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นคิ ด เป น ร อ ยล ะ 82.50
ซึ่ ง มี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนสู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนด 80/80 ผู ศึ ก ษาได พั ฒ นาบทเรี ย นให
เหมาะสมกับวัย ระดับความรูความสามารถของเนนใหสื่อสรางความเราใจใหกับผูเรียนเนนความแตกตางระหวางบุคคล
โดยการสรางคําถามใหผูเรียนไดตอบหรือคิดระหวางการเรียนเนื้อหาอยางเหมาะสม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้
บทเรียนมีทั้ง ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดนําไปทดลอง
ใชกอนที่จะนํามาเก็บขอมูลจริงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
2. การวิ เคราะห ค า ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร ชวยสอน รายวิช า เข า ใจคอมพิว เตอร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู ทั้งนี้เนื้อจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการใชงานคอมพิวเตอรที่งายตอการเขาใจ
ของผูเรียน มีเนื้อหาที่เหมาะสมตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและขอสอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา จึงทําใหผูเรียน
มีความสนใจในบทเรียนมากกวาการเรียนการสอนปกติ แกทั้งยังมีแบบฝกหัดที่ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
มากขึ้น เพราะบทเรียน ยังไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และไดนําไปทดลองใชจํานวน 3 ครั้ง (แบบหนึ่งตอหนึ่ง,
แบบกลุมเล็ก,แบบภาคสนาม) แลวนํามาปรับปรุงแกไขหลายครั้งกอนที่จะนํามาใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจึงทําให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบมีความสมบูรณ จึงทําใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากบทเรียนไปพัฒนา
ความรูของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ มยุรี ปะวันนา (2554) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ยสอนมี ค า เท า กั บ 0.62 ซึ่ ง หมายความว า มี ค วามรู เ พิ่ ม หรื อ มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ เ พิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยล ะ 62
เนื้อจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สรางความพอใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน
มีความสุขกับการเรียน และสามารถเรียนรูไดตามความตองการ
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
�= 9.15 คิดเปนรอยละ 45.75 และคะแนนหลังเรียนทากับ X
� = 17.3 คิดเปน
ชวยสอนมีคะแนนกอนเรียนทากับ X
รอยละ 86.5 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว แสดงวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ทํา
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความกาวหนาทางการเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาใน
บทเรียนไดตามความพอใจ อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นยังมีเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ใชกระตุน
ความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนดวยความสนุก เพลิดเพลิน มีความสนใจ ในเนื้อหามากขึ้น และผูวิจัยไดจัดทํา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบของบทเรียนแตละหนวยเพื่อใหนักเรียนไดฝกหัด อีกทั้งยังชวยใหเกิดทักษะและความรูใน
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอนมากขึ้ น และบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอนมีคํ า อธิ บ ายชั ด เจนทํ า ให ผู เ รี ย นเข า ใจ
ในการใชบทเรียนไดงายขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลงานของ วรวุฒ บุระวัฒ (2553) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของผู เ รี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู ด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้เปนเพราะวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการนําเสนอเนื้อหาเขาใจงาย ผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูและคนพบดวยตนเอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกทั้งผูเรียน ไดทราบผลการทดสอบของตนเองทันทีที่
เรื่ อ งนั้ นจบ และ นั ฐ ติย า สอนสุ ภ าพ (2553) ไดทํ า การวิ จั ย เรื่อ ง การพั ฒ นาบทเรี ยนคอมพิว เตอรชว ยสอนเรื่ อ ง
สวนประกอบหลักและหลักการใชงานคอมพิวเตอร พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมีความแตกตางอยามีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.5 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว แ สดงว า การสอนโดยใช บ ทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น ทํ า ให นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีความกาวหนาของการเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได
ตามความพอใจทําใหผูเรียนมีความรูเทากันลดความแตกตางทางสติปญญา เสียงดนตรี และภาพเคลื่อนไหวที่ใชกระตุน
ความสนใจของผูเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูสอนและผูเรียนจะตองมีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร หากไมมีความชํานาญอาจทําใหเกิด
ความลาชาในการเรียนรู
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี Web browser บางตัวที่ไมสามารถเปดได
ดังนั้นควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรกอนในงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ผูสอนควรเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรที่กอนที่จะทําการเรียนการสอนสอน หากเกิด
ปญหาจะไดทําการแกไขไดทันที
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เนื้อจากมีเวลาในการศึกษาไมมากผูวิจัยจึงไมไดนําเอาแบบทกสอบไปหาคา
ความคาความยากงาย และอํานาจจําแนก การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําแบบทดสอบไปหาคาความคาความยากงาย และ
อํานาจจําแนก เพื่อใหแบบทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.การทําวิจัยเรื่องนี้ควรศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการสอน
ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําไปใชในการทําวิจัยครั้งตอไปใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
Study of Performance for Integrated Teaching by Information and Technology
of Computer Teachers for Primary Education in Kamphaeng Phet Province
ธิดารัตน ทวีทรัพย1 และวิวัฒน ทวีทรัพย2
Thidarat Taweesup1 and Wiwat Taweesup 1
1

อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร และ 2)เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครู
สอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
จํานวน 50 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถามจํานวน 5 ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สมรรถนะของครู ต อ การสอนแบบบู ร ณาการด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู ผู ส อนรายวิ ช า
คอมพิ ว เตอร ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร แสดงตามสถานภาพส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ
ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยน 4.18 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความรูอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.05 ดานทักษะอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16 และดานเจตคติ
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.32
2. สมรรถนะของครู ต อ การสอนแบบบู ร ณาการด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู ผู ส อนรายวิ ช า
คอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : สมรรถนะของครู / การสอนแบบบูรณาการ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The purposes of this research were to 1. study of performance for Integrated teaching by
information and technology of computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet
Province and 2. compare performance for Integrated teaching by information and technology of
computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province. The populations of this
study were 50 specific random sample of Kamphaeng phet primary school computer teachers
and the sample must be under the primary school service area office zone 1 and 2.
Questionnaire was employed as a tool in this research to collect data. It was divided into 5 part ;
part 1: general information of population, part 2: information and communication technology,
part 3: knowledge of the competency of teachers to develop integrated teaching with
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information and communication technology, part 4: skill competency of teachers to develop
integrated teaching with information and communication technology, and part 5: attitude
competency of teachers to develop integrated teaching with information and communication
technology. This research data were analyzed by using percentage, mean and Standard Deviation.
The result founded were:
1. performance for integrated teaching by information and technology of computer
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province by personal information of gender,
age, experience and education were at high level. The overall average was 4.18 when considering
by aspects, the average of attitude was at high level ,4.05, following by skill, 4.16 and the last
one was knowledge, 4.32.
2. performance for Integrated teaching by information and technology of computer
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province which estimated by knowledge, skill
and attitude founded that the level of use did not differ at .05 level of significant.
Keywords: Competency of Teachers / Integrated / Information and Technology
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรที่เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมี
เว็ บไซตสํ า หรั บ เป น ชอ งทางในการประชาสั ม พัน ธ ขา วสารต า งๆ เป น ตน แม ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศจะมี
ประโยชนและสามารถชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจกอใหเกิด
ภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปลี่ยนจาก
สังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกที่ทํา
ใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็ก
ลง และเชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอื่นเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการ
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงาย
และรวดเร็ ว ความก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทํ า ให มี ก ารพั ฒ นาคิ ด ค น สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี
เทคโนโลยีทําใหการสรางที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของมนุษยมากขึ้น เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมาก มีราคาถูกลง
สินคาไดคุณ ภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใหบ ริการดานขอมูล ขาวสารดวยกลไกอิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการ
ติดตอสื่อสารกันไดสะดวก รวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นวาชีวิตปจจุบันเกี่ยวของ กับเทคโนโลยีเปนอันมาก ซึ่งสวน
ใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญมากยิ่งสําหรับครู และนโยบายภาครัฐโดยนโยบายของ
รัฐบาล ครูจะตองไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเรงดวน เพื่อใหสามารถชวยนักเรียนได ในการนี้
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของครูตลอดจนจะตองมีการวางมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะกับครูซึ่งมาตรฐานนี้สามารถชวยใหครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารไดอยางเปนระบบ สภาพปจจุบันการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสวนใหญยึดติดอยูกับ
รูปแบบเดิม ๆ ไมคอยเปลี่ยนแปลงการนําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนคอนขาง
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นอยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่เขามา จนบางครั้งทําใหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลด
นอยลงไป ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีการใช
เทคโนโลยีทางดานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมอยูดวย (ชัยยุทธ ราษฎรสภา, 2554)
กระบวนการเรียนรูจัดเปนสวนหนึ่งในการจัดการความรู (Knowledge Management) และเปนขั้นตอน
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน แตเนื่องจากความสามารถในการเรียนรูและรับรูของผูเรียนแตละคนไมเทาเทียมกัน และ
ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการเรียน การหาแนวทางการสื่อสารของครูผูสอนไปยังผูเรียนดวยวิธีการที่เหมาะสม
และมีความเขาใจ ครูผู สอนจึงต องมีสมรรถนะต อการพั ฒนาการเรีย นการสอนแบบบู รณาการดว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนนที่องครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละวิชาและเนนที่การเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญยิ่งผูเรียนไดรับความรูที่สอดคลองกับความสนใจและสัมพันธกับชีวิตจริง ทําใหสามารถนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตนเองได (แจมจันทร ทองสา, 2546)
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาจะชวยปรับคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทย
ไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกรับและรวบรวม
ขอมูลขาวสารและสารที่ตนเองสนใจ แลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของตนเองดวยกระบวนการตาง ๆ อยาง
เปนระบบ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะการสอนแบบบู ร ณาการด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู ผู ส อนรายวิ ช า
คอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 217 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 50 คน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 โดยการสุม เลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา
ตัวแปรตาม ไดแก สมรรถนะของครูดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานภาพสวนบุคคล

-

สมรรถนะของครูดา นความรู
สมรรถนะของครูดา นทักษะ
สมรรถนะของครูดา นเจตคติ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสรางที่เปน
แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
การวิจัย
2. ดําเนินการรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบดวยขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา และสถานที่ทํางาน (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Checklist)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผสู อนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู (Rating Scale)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผสู อนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานทักษะ (Rating Scale)
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผสู อนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานเจตคติ (Rating Scale)
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่รางขึ้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ทั้งนี้แบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.60 – 1.00
4. นําผลการตรวจสอบแกไข และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและ
จัดพิมเปนเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัย จากมหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สงไปยังโรงเรียนและ ขอความรวมมือจาก
ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะห
เก็บรวบรวมขอมูล
3. ผูวิจัยแจงกําหนดการตอบแบบสอบถามกลับคืนภายใน 30 วัน
4. เก็บ รวบรวมแบบสอบถาม โดยไดแบบสอบถามกลับ คืน มาทั้ งหมด 50 ฉบั บ คิ ดเปนร อยละ 100
จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณเพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอที่ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไว
2. นํ า ข อ มู ล ที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งเรี ย บร อ ยแล ว ไปประมวลผล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การหาคาสถิติรอยละ (%)
2. การหาคาเฉลี่ย ( x )
3. กาหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรครูระดับชั้น
ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร โดยภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
สมรรถนะการสอนของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานเจตคติ รองลงมาคือ ดานทักษะ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ดานความรู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้
ดานความรู
สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรูภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพื่อการติดตอสื่อสาร (ICT for
Communication)อยู ใ นระดั บ มาก ( x = 4.11) รองลงมาคื อ ความรู ด า นการรั บ รู เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Technology Information Literacy) ( x = 4.05) และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03)
ดานทักษะ
สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพื่อการติดตอสื่อสาร (ICT for
Communication) อยู ใ นระดั บ มาก ( x = 4.20) รองลงมาคื อ ความรู ด า นการรั บ รู เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Technology Information Literacy) ( x = 4.15) และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13)
ดานเจตคติ
สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x = 4.14)
2. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล
ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้น
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติ
1.1 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพื่อการติดตอสื่อสาร (ICT for
Communication)อยู ใ นระดั บ มาก ( x = 4.11) รองลงมาคื อ ความรู ด า นการรั บ รู เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Technology Information Literacy) ( x = 4.05) และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03) ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพ
รัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะที่
บุคคลทั่วไปพึงมีนั้นประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่บงบอกถึงความสามารถในดาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู
ทักษะ เจตคติ และความสามารถที่ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และไดใหความหมายของ ความรูพื้นฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge
Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัย ของ ศิริรัตน จันมะณี (2552)ไดใหความรู เกี่ยวกับการเลือกสรร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม การมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารจะทําใหครูผูสอนสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลในทางปฏิบัติในสังแหงความรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาะในการดํารงชีวิตไดอยางที่ควร
จะเปนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในโลกยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยเทคโนโลยี
1.2 สมรรถนะการสอนแบบบูร ณาการดว ยเทคโนโลยี สารสนเทศของครู ผูสอนรายวิชาคอมพิว เตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพื่อการติดตอสื่อสาร (ICT for
Communication) อยู ใ นระดั บ มาก ( x = 4.20) รองลงมาคื อ ความรู ด า นการรั บ รู เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Technology Information Literacy) ( x = 4.15) และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13) ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดให
คํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะที่บุคคลทั่วไปพึงมีนั้น
ประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่บงบอกถึงความสามารถในดานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษา สมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ
และความสามารถที่ค รู เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารพึง มี เพื่ อพั ฒนาการเรีย นรู ข องผูเ รีย น และได ใ ห
ความหมายของ ความรูพื้นฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT)
ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปใชประกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
โดยครูผูสอนจะตองเปนผูมีทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมและรอบดาน กาวทันการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน มุงเนนและ
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น และมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู เ สมอ ครู จ ะต อ งมี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารในการจั ด
กระบวนการเรียนรู สิ่งแวดลอม สื่อ และนวัตกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทั้งตัวครูและผูเรียนอยู
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ตลอดเวลา และไดสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมกับหลักสูตร เนื้อหาและวัตถุประสงค ดังนั้น
ครูผูสอนสามารถนําทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรู โดยมี
ความเชี่ยวชาญดานความรู ความเขาใจ ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การอาน การเขียน การคิด
วิ เ คราะห การแก ป ญ หา และการคํ า นวณ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค ซึ่ ง เป น องค ป ระกอบพื้ น ฐานและ
องคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญดานไอซีที ซึ่งเปนทักษะที่บูรณาการทักษะ
พื้นฐานดานรูคิด ในชีวิตประจําวันกับทักษะทางดานเทคนิค และสามารถนํามาประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งงานที่งายไปจนถึงงานที่มีความซับซอน ไดอยางมีประสบการณ กลาวคือความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร
1.3 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x = 4.14)ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะ
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะที่บุคคลทั่วไปพึงมีนั้นประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติ
และการมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่บงบอกถึงความสามารถในดานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ และความสามารถที่ครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และไดใหความหมายของ ความรูพื้นฐานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใช
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัย
ของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีเจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน และมีเจตคติในการรับผิดชอบตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย การมีจิต
สาธารณะในการใหบริการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร ความตระหนักถึงการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ถูกตองไมขัดขอตอศีลธรรมและกฏหมาย ความมีวินัยในตนเอง
และเคารพกฏเกณฑในการใชคอมพิวเตอรและเครือขายภายในสถานศึกษา ความรับผิดชอบตอขอมูลที่นํามใช
รวมถึงการไมละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ และการตระหนักถึงการใชภายใตพระราชบัญญัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล
ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับ ปรัชญานันท นิลสุข (2533) เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยดานตาง ๆ ทุกดาน และทุกหนวยงานไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานของตัวเอง โดยใช
ขอมูลขาวสาร ความรูใหมที่ทันสมัยมากขึ้น บุคคลที่เชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู การปรับประยุกตใชเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ ยอมมีขอไดเปรียบในการดําเนินชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชัวิต ดังนั้นจะเห็นไดวา
สถานภาพสวนบุคคลของครูผูสอน มีสมรรถนะของครูตอพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมแตกตางกัน ซึ่งหากครูผูสอนไดนําเทคโนโลยีสารสน มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนจะชยปรับ
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คุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจ
ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมี
สิทธิเสรีภาพที่จะเลือกรับและรวบรวมขอมูลขาวสารและสาระที่ตนเองสนใจแลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของ
ตนเอง ดวยกระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ แกครูผูสอนให
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรสนับสนุนใหครูผูสอนใชเทคโนโลยีในการบูรณาการการเรียนการสอนใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิด
ความชํานาญและประโยชนสูงสุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการในฝกอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกครูผูสอน
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ศืริรัตน จันมะณี. (2552). การศึกษากรอบสมรรถนะภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครู อาจารย โรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพื่อการเรียนรู. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูล
และชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2
Development of Computer-Assisted Instruction Based on Constructivist Theory of Data
Communication Equipment and Computer Network Types for Develop to Learning Achievement of
Grade 8
สมชาย มณฑา1 สมชาย เมืองมูล2 ปราโมทย พรหมขันธ3 และ ชนัญกาญจน สุวรรณเรือง4
Somchai Montha1 Somchai Muengmool2 Pramote Promkhan3 and Chanankan suwanreaung4
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
4
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏี
คอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การใชงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติ วิ สต หน ว ยการเรี ย นรู อุ ป กรณ สื่ อ สารข อ มู ล และชนิ ด เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสาร
ขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รอยละ และ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอรหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรมีความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ไดแก ดานคําชี้แจงการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหา/
ภาษา ดานการนําไปใช เทากับ 4.71 อยูในระดับมากที่สุด และบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอ
หนึ่ง กลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 91.25/95.00 91.67/90.00 และ 90.28/94.77
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา คอมพิวเตอร หนวยการ
เรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3) นัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิ วเตอร
หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 อยูในระดับมาก
ที่สุด
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คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The research objectives were to 1. develop and study the efficiency of computer-assisted
instruction based on constructivist theory of data communication equipment and computer network
types for develop to learning achievement of Mathayom Suksa 2 students 2. compare achievement of
students using pretest and posttest with computer assisted teaching based on the constructivist theory
and 3. evaluate the satisfaction of Mattayom 2 students by learning with computer assisted teaching
based on the constructivist theory. The populations of this research were 35 students in semester 1 in
academic year 2017 with stratified random sampling. The research instruments were the four lesson
plans, the achievement test, the questionnaire of the opinion of computer-assisted instruction based on
constructivist theory of data communication equipment and computer network types. The data were
analyzed by mean, standard deviation and were compared by t-test.
The results found were as follows.
1. The computer-assisted instruction using the constructivist theory was effective and relevant
with E1/E2 = 91.25/95.00 91.67/90.00 and 90.28/94.77
2. The achievement with learning achievement on data communication equipment and
computer network types was significantly higher than before
3. The result of the opinion of Mattayom 2 students learning with computer assisted teaching
�=4.88)
based on the constructivist theory was at the highest level (X
keywords : Computer Assisted Instruction / Constructivist Theory /achievement

ความเปนมาและความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2553 ซึ่งเปนกฎหมายแมแบบทางการศึกษาของประเทศไทย หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ไดกลาว
วา การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ ประเภทตาง ๆ และในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตรา 64 กลาววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ ทางวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน การผลิต จัดใหมีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542)
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผูบรรยายมาเปนคณะครูรวมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผู
อํานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตางๆ โดยเฉพาะผาน เทคโนโลยี ใหเขาถึง
ความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในหองเรียน เรียกกระบวนการเรียนรูแบบนี้วา
Active Learning ที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง มาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ที่คณะครูรวมกันออกแบบกิจกรรม
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ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือ
การเขาถึงองคความรูดวยวิธีการตาง ๆ โดยผานเทคโนโลยี ใหเขาถึงความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวางเรียกกระบวน
การเรียนแบบนี้วา นักเรียนเปนศูนยกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) ดังที่ วิจารณ พาณิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อ
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วา สาระวิชามีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคน
สามารถประเมิน ความก าวหนา ของการเรียนรูข องตนเองได โดยการส งเสริม ความเขา ใจในเนื้อ หาวิชาแกนหลั ก และ
สอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ ทักษะดานสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี รวมถึงทักษะดานชีวิตและ
อาชีพการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นมีวิธีที่มากมายหลายเทคนิคที่เปนประโยชนตอผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหกับ
ครูผูสอนไมวาจะเปนการอธิบายจะสาธิตหรือการบรรยายหรือวิธีการอื่นๆ วิธีการหนึ่งที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาชวยพัฒนา
การเรียนการสอน เพิ่มผลผลิตทางการศึกษาหรือคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้นเนื่องจากการเรียน การสอนการสอนทั่วไป
นั้ น ครู ผู ส อนไม ส ามารถให ค วามสนใจเป น พิ เ ศษแก ผู เ รี ย นคนใดคนหนึ่ ง โดยเฉพาะบางครั้ ง อาจทํ า ให ผู เ รี ย นบางคน
ไมสามารถติดตามเนื้อหาไดครบถวนและดวยเวลาการเรียนการสอนของครูที่จํากัด ทําใหผูเรียนหรือผูรวมชั้นคนอื่นๆ
ไมสามารถเรียนรูหรือหาคําตอบจากสื่อนวัตกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนไดดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่เปนแบบจําลองชวยสอน (simulation learning) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน Computer Aided
Instruction หรือ CAI ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอระบบการเรียนที่มีผเู รียนเปนศูนยกลางโดยคํานึงถึงวาผูเรียนจะตองศึกษาดวย
ตนเองความแตกตางระหวางบุคคล สิทธิของนักเรียนที่เขามีสิทธิ์จะไดเรียนมากที่สุดเทาความสามารถของผูเรียนจะอํานวย
ทั้ ง นี้ เ ป น การนํ า ความสามารถของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ มี ก ารแสดงเนื้ อ หาตามลํ า ดั บ ที่ แ ตกต า งกั น ด ว ยบทเรี ย น
ที่เตรียมไวอยางเหมาะสมและยังมีแบบจําลองเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่เปนรูปธรรมมากขึ้น (นันธิดา พงศสระพัง.2554)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction ) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก
แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับ
การสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิด
ความตองการที่ จะเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิด
การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่สามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนได
ตลอดเวลามีเปนองคประกอบสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4 ประการ ไดแก 1) สารสนเทศ (Information)
หมายถึง เนื้อหาสาระที่ไดรับการเรียบเรียง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางได
กําหนดวัตถุประสงคไว การนําเสนออาจเปนไปในลักษณะทางตรง หรือทางออมก็ได ทางตรง ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทติวเตอร เชน การอา น จํา ทําความเขาใจ ฝก ฝน ตั วอยา ง การนําเสนอในทางออม ไดแ ก บทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมและการจําลอง 2) ความแตกตางระหวางบุคคล(Individualization) การตอบสนองความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คล คื อ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน บุ ค คลแต ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต า งกั น
ทางการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อประเภทหนึ่ง จึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะที่ตอบสนองตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลใหมากที่สุด 3) การโตตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการเรียน การสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากที่สุดและ
4) การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการ เสริมแรงอยางหนึ่ง
การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณจะตองมีการ ทดสอบหรือ
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ประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาหรือทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว สามารถแยกประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอร 1) ประเภทการสอน (Tutorial) เปนแบบผูชวยสอน คอมพิวเตอรจะทําหนาที่สอน โดยเสนอเนื้อหาใหผูเรียน
ไดศึกษา ตอจากนั้นจะมีการตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ หากตอบไมไดก็จะไดรับคําแนะนําเนื้อหานั้นใหม และใหตอบคําถาม
ใหมจนกวาจะเขาใจ โปรแกรมจะเสนอบทเรียนใหมและเนนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ซึ่งคําตอบอาจตอบไดหลายวิธี
เปนประเภท CAI ที่นิยมใชกันมากที่สุด 2) ประเภทฝกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice) เปนการใหผูเรียนไดทํา
แบบฝกหัดหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหานั้น ๆ แลว หรือมีการฝกซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดทักษะหรือเปนการแกปญหาแบบทองจํา
เชนการฝกทองจําคําศัพท ฝกบวก ลบ คูณ หาร เปนตน 3) ประเภทสถานการณจําลอง (Simulation) CAI แบบนี้ออกแบบ
เพื่อสอนเนื้อหาใหมและทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ไดเรียนหรือทดลองไปแลว โดยใชสถานการณจําลองเปนการเลียนแบบหรือ
จําลองเหตุการณที่เกิดขึ้นตามความจริง หรือตามธรรมชาติ 4) ประเภทเกม (Game) เปนการเรียนรูจากการเลน อาจจะเปน
ประเภทใหแขงขันเพื่อไปสูชัยชนะ หรือเปนประเภทเกมความรวมมือ คือ เลนเปนทีมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม อาจใชเกม
ในการสอนคําศัพท เกมการคิดคํานวณหรือเกมจับผิด และ 5) ประเภทการทดลอง (Tests) เพื่อทดสอบผูเรียนโดยตรง
หลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาหรือฝกปฏิบตั ิไดแลว โดยผูเรียนจะทําแบบทดสอบผานคอมพิวเตอร ซึ่งเมื่อคอมพิวเตอรรับคําตอบ
แลวก็จะบันทึกผล ประมวลผลตรวจใหคะแนน และ เสนอผลใหผูเรียนทราบทันทีที่ทําขอสอบเสร็จ (ยุทธพล ทับลา.
2554)
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction ) จึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนํามาใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดังงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา. (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่ อ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2) ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ม าตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยี-สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 6 หนวยการเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 3) แผนการจัดการความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู และ
4) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนบานโนนสูง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2552 จํานวนนักเรียน 30 คนซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงายรูปแบบการทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ยสอน เรื่ อ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
85.55/84.83 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กระบวนการ ADDIE MODEL ใชในการออกแบบการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้ 1) ขั้นการวิเคราะห
โดยวิเคราะหประเด็นของเนื้อหาของผูเรียน วัตถุประสงคการเรียนรู ความรู ทักษะ พฤติกรรมที่คาดหวัง ปริมานและความรู
ของเนื้อหา แหลงขอมูล โดยศึกษาหลักสูตรคูมือหลักสูตรแกนลางคนควาขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนศึ ก ษาข อ มู ล วิ ธี ก ารหาคุ ณ ภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 2)ขั้นออกแบบนํา
ขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเริ่มสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน
4 เรื่องโดยจัดกิจกรรประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นประกอบดวย 2.1) คําแนะนําสําหรับนักเรียน 2.2) จุดประสงค
การเรียนรู 2.3) สถานการณปญหา 2.4) ภารกิจ 2.5) ฐานความชวยเหลือ 2.6) แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม 2.7) เนื้อหา
เปนเนื้อหาในหนวยการเรียนรู 2.8) แบบทดสอบกอนเรียน 2.9) แบบทดสอบหลังเรียน 2.10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู 3) ขั้นพัฒนา โดยเริ่มพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตอ

1209
ผูเชี่ย วชาญจํานวน 3 ทานและมี การกํ าหนดระดั บเกณฑการประเมินคุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิว เตอร ชวยสอนและแผน
การจัดการเรียนรู เมื่อผานการตรวจสอบการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองหาคุณภาพ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม 4) ขั้นนําไปใช เปนขั้นตอนที่ผูศึกษา
นําเครื่องมือทุกชนิดประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน
4 แผนการเรียนรู แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชจริ งกับกลุมตัว อยา งทั้งนี้ ขอมูล ที่ได จากขั้ นนําไปใช นี้
คือ ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 5)ขั้นการประเมินผล เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
จากที่ผูวิจัยไดศึกษาสังเกตการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ เปนเวลา 2 สัปดาห
พบวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจติ ตอารีฯ จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิธีการบรรยายเปนสวนใหญโดยใชสื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิธีการเรียนดวยหนังสือเรียนและแบบฝกหัดในรายวิชาเรียนในการปฏิบัติในรายวิชาผูเรียนเรียนตามครูผูสอน
ในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนที่ขาดทักษะดานการใชงานคอมพิวเตอรในการเรียนดวยวิธีการปฏิบัติทําใหผูเรียนไม
สามารถปฏิบัติดวยตนเองไดสงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑในรายวิชาตามเกณฑที่กําหนด
หากมีการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนสามารถศึกษาความรูแ ละเรียนรูไดดวยตนเองมากขึ้นอาจเปนวิธีที่
สามารถแกปญหาทางการเรียนไดจากขอความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่2 โดยเห็นความสําคัญของการจัดการสอนใหมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการเรียนรูใหเต็มประสิทธิ์ภาพใหกับผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของ
การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยการใชทฤษฎีคอนสตัคติวิสตในการพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมทั้ง
การใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนํามาเปนสื่อชวยสอนในการเรียนการสอน แยกเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู
ตามโครงสรางและแผนการจัดการเรียนรูส ามารถออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยจัดเรียงเนื้อหาแตละบทเรียน
แบบไมเปนเสนตรงเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาความรูและเรียนเนื้อหาที่ไมเขาใจและทบทวนความรูไดและแบบเปนเสนตรง
ที่สามารถออกแบบใหตรงกับกระบวนการเรียนรูในแตละเรื่องในรายวิชา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อ สร างและหาประสิ ทธิ ของบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนตามทฤษฎีค อนสตั คติ วิสต หนว ยการเรี ยนรู
อุ ป กรณ สื่ อ สารข อ มู ล และชนิ ด เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การใช ง านของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปที่2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรการใชงาน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
ทฤษฎี ค อนสตั ค ติ วิ ส ต หน ว ยการเรี ย นรู อุ ป กรณ สื่ อ สารข อ มู ล และชนิ ด เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูล และชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
80/80
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอรหนวยการเรียนรู
อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมชั้นศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ ทั้งหมด 4 หอง จํานวน 125 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน จําแนกเปนนักเรียนชายจํานวน 13 คน และนักเรียน
หญิงจํานวน 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยมีหองเรียนเปนหนวยสุม
3. ขอบเขตดานเนื้อหาในหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
ประกอบดวยบทเรียนดังนี้ เรื่องที่ 1 อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร เรื่องที่ 2 ชนิดเครือขายคอมพิวเตอร เรื่องที่ 3 ชนิด
เครือขายไรสายและเรื่องที่ 4 หนาที่การทํางานอินเตอรเน็ต
4. ขอบเขตของตัวแปร
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร
หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช
เพื่อหาประสิทธิภาพ (แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) ทําการศึกษาตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 สวนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีการเรียนรู
- ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร
- ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยมของบรูเนอร
- ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสตของเพียเจต
2. แนวคิดการออกแบบ ADDIE Model
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. เนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอร

กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียน
ศึกษาสงคเคราะหจติ ตอารีฯ จํานวน 35
คน ไดมาโดยการสุม อยางงายโดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม

กระบวนการศึกษา
1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ศึกษาเนื้อหาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
3. ศึกษาวิธีการหาประสิทธิภาพ
4. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช

บทเรี ยนคอมพิว เตอรชวยสอนตามทฤษฎี คอนสตัค ติ วิส ต หน ว ยการเรี ย นรู อุป กรณ สื่อ สารข อ มูล และชนิ ด
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่2 ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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วิธีดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ ทั้งหมด 4 หอง จํานวน 125 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน จําแนกเปนนักเรียนชายจํานวน 13 คน และนักเรียน
หญิง 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยมีหองเรียนเปนหนวยสุม
เครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 4 แผนการจัด
การเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 4 บทเรียน 3)แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนเปนแบบทดสอบที่ผูศึกษาสราง
ขึ้น ซึ่งเปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
3.1 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรจํานวน 4 แผน โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1.ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและคู มื อ หลั ก สู ต รแกนกลาง กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี พุ ท ธศั ก ราช 2551
จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ประสบการณสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู เนื้อหา, สาระการเรียนรู สื่อ, แหลง
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังเรียน 2. วิเคราะหเนื้อหาหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร 3. สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 4 นําแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูอุปกรณ
สื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยมีคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้ ระดับ 5
หมายถึง ระดับมากที่สุด,ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก, ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง ระดับนอย และ
ระดับ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขั้นตอนการพัฒนาตาม ADDIE Model ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis)ไดประเด็นของเนื้อหาของผูเรียน วัตถุประสงคการเรียนรู,ความรู,
ทักษะ,พฤติกรรมที่คาดหวัง ปริมานและความรูของเนื้อหา แหลงขอมูล โดยศึกษาหลักสูตรคูมือหลักสูตรแกนกลางคนควา
ขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษา
ข อ มู ล วิ ธี ก ารหาคุ ณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอนและศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ การสร า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อเสร็จแลวจึงออกแบบนําขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน
3.2.2 ขั้นตอนการออก(Design) แบบเริ่มสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 4 เรื่องหัวขอในการ
เรียนรูคือ1) คําแนะนําสําหรับนักเรียน 2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สถานการณปญหา 4) ภารกิจ 5) ฐานความชวยเหลือ
6) แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม 7) เนื้อหา เปนเนื้อหาในหนวยการเรียนรู 8) แบบทดสอบกอนเรียน 9) แบบทดสอบหลังเรียน
10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
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3.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา(Development) โดยเริ่มพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานและมีการกําหนดระดับเกณฑการประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู เมื่อผานการตรวจสอบการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ นําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไปทดลองหาประสิทธิ์ภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 3 ครั้งคือหนึ่งตอหนึ่ง,แบบกลุมเล็กและแบบ
ภาคสนาม
3.2.4 ขั้ น การนํ า ไปใช ( Implement) เป น ขั้ น ตอนที่ ผู ศึ ก ษานํ า เครื่ อ งมื อ ทุ ก ชนิ ด ประกอบด ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 เรื่องประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน การเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากขั้นนําไปใชนี้ คือ ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
3.2.5 ขั้ น การประเมิ น ผล(Evaluation) เป น การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นหลั ง จากใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
3.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบทาย
หนวย 2) นําขอมูลที่ไดจากขั้นวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) โดยมีเกณฑใหคะแนน ตอบถูกตองได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เพื่อเตรียม
นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองขั้นพัฒนาตอไป 3) คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ
กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC เทากับ จํานวน 32 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญจะพิจารณา
(เยาวดี วิบูลยศรี. 2545) ดังนี้ IOC=

ΣR
N

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจมีขั้นตอนการสรางดังนี้
3.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน
3.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอนการสราง
ดังนี้ 1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จาก หลักการและทฤษฎี เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 15 ขอ
เพื่อเตรียมนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลองในขั้นพัฒนาตอไป ซึ่งแบบสอบถาม ความพึงพอใจเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง อยูในระดับ มากที่สุด, 4 หมายถึงอยูในระดับ
มาก, 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงอยูในระดับ นอย, 1 หมายถึงอยูในระดับ นอยที่สุด 3) จัดพิมพแบบประเมินความพึง
พอใจ ที่มีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 4) รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพื่อทําการวิเคราะหการวิเคราะหหาคาเฉลีย่ (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํามาเทียบกับ
เกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด : 2541 ) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สดุ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 2 ประเภท
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีหนวยการ
เรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 4 เรื่อง ใชประกอบกับแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน ใชเก็บขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (สมชาย มณฑา, 2560)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชทดสอบความรูของกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทั้ง 4 เรื่องเสร็จแลว ซึ่งใชแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ โดยเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 1) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้ ง หมดแล ว ให นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น (Posttest) 2) นํ า คะแนนจากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรไปใชปรากฏผลดังนี้
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู อุ ป กรณ สื่ อ สารข อ มู ล และชนิ ด เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
มีความสอดคลองขององค ประกอบตางๆ ไดแกดา นเนื้อหา ดานสื่อ และนวัต กรรม ดานวัดและประเมินผลในภาพรวม
มีคุณภาพจากแบบประเมินผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 อยูในระดับมากที่สุด และบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพจากการทดลองใชกับนักเรียนคือ แบบหนึ่งตอหนึ่งจํานวน 3 คนเทากับ 91.25/95.00 แบบกลุมเล็ก
จํานวน 9 คน เทากับ 91.67/90.00 และ ภาคสนาม จํานวน 22 คน เทากับ 90.28/94.77 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูล
และชนิดเครือขายคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู
อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88
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อภิปรายผลการศึกษา
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
จากความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญ พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอนมี จํ า นวน 4 เรื่ อ ง มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ มาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 นั้นเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีสวนประกอบตางๆ ของกิจกรรมอยางครบถว น
มีกระบวนการจัดทําที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา (2553) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่2 ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
85.55/84.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80) ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดยึดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและไดสรางตามขั้นตอนที่จัดไว อยางเปนระบบแผนทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน โดยมุงเนนใหสอดคลองกับผูเรียน นอกจากนี้บทเรียนมีทั้งตัวอักษร ภาพ
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม มีเนื้อหาถูกตองและครบถวน ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดนําไปทดลองใชกอนที่จะนํามาใช
เก็บขอมูลจริง จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพ
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2
โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ โดยทดลองใช 3 ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบ
ภาคสนาม เทากับ 91.25/95.00 , 91.67/90.00 และ 90.28/94.77 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ
80/80 ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรสว ยสอนตามเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ตองการ โดยผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ
ทุกขั้นตอนและไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดมีการแบงเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออกเปน 3 บทเรียน ซึ่งมีความสัมพันธกันและเนื้อหาที่นํามาใชเปนการเรียนลําดับจากบทเรียนที่งายไปสูบทเรียนที่ยาก
ไดแก สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร และองคประกอบของคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยนํา
ทฤษฏี ADDIE MODEL มาชวยในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้น วิเ คราะห, ขั้ นออกแบบ,ขั้ นพั ฒ นา, ขั้น นํา ไปใช และขั้ นประเมิ นผล อี กทั้ ง ผูวิ จั ยไดนํ า ทฤษฎีค อนสตรั ค ติวิ ส ต
(Constructivist Theory) มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค คําแนะนํา สถานการณปญหา
ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ เนื้อหา แหลงเรียนรูเพิ่มเติม และ แบบทดสอบ เปนสวนประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
เรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัย กิตษฎา วันนา(2553) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่2 ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
85.55/84.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80) ผูศึกษาไดพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมกับวัย ระดับความรู
ความสามารถของเนนใหสื่อสรางความเราใจใหกับผูเรียนเนนความแตกตางระหวางบุคคล โดยการสรางคําถามใหผูเรียนได
ตอบหรือคิดระหวางการเรียนเนื้อหาอยางเหมาะสม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้บทเรียนมีทั้ง ตัวอักษร ภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดนําไปทดลองใชกอนที่จะนํามาเก็บขอมูลจริงจึงทําให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอรชวยสอน ตามทฤษฏีค อนสตัค ติ วิส ต หน วยการเรี ย นรู อุป กรณ สื่ อสารข อมู ล และชนิ ด เครื อข า ย
คอมพิวเตอรการใชงาน ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ไดทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียนและดําเนินการสอนตามแผนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอุปกรณ
สื่อสารขอมูล และชนิดเครือขายคอมพิวเตอร จํา นวน 4 บทเรียน หลัง จากจัดกิจกรรมเสร็จแล ว จึงใหกลุ มตัวอยางทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร ไดผา นการดําเนินการอยางเปนระบบหลายขั้นตอน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด สื่อการสอนสามารถที่จะทบทวนบทเรียนไดตามตองการจึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา(2553) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึ กษาชั้ นปที่ 2 หลัง เรี ยน ดว ยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อ ง เทคโนโลยีส ารสนเทศ สู งกวา กอ นเรีย น
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
ทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและ ชนิดเครือขายคอมพิวเตอร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สาเหตุที่ทําใหผูเรียนพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพราะกระบวนการและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีการสรางและพัฒนาที่ถูกตอง
ตามระบบขั้นตอนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งสามทานที่ใหขอเสนอแนะและประเมินประบวนการขั้นตอนวิธีการสราง
เนื้อหาแบบทดสอบและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเรียนในการเรียนรู กระตือรือรนในการเรียน ทําใหไดความรูและทักษะ จึงเกิดความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยอดชาย ขุ น สั ง วาล(2553) ได ทํ า การวิ จั ย การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภาษาซีเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภาษาซีเบื้องตน อยูในระดับมาก และ ขวัญ
ชนก บัวทรัพย(2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคาสวนเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 โดยแปลผลอยูในระดับ
มาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอ นการจัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนดว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร ชว ยสอนผูส อนควรตรวจสอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางราบ
ลื่น
2. เพิ่มระยะเวลาในการจัดการแผนการเรียนรูในการเรียนการสอนใหมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนมีระยะเวลาในการ
เรียนการสอนและการเรียนรูสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

1217
2. ควรนําแบบทดสอบไปหาคา อํานาจจําแนก และความยากงาย กอนนําไปใชจริงเพื่อทําใหแบบทดสอบมี
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี 2
ชนิด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงใจในการเรียน แบบ
Rubric Score ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ การดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 4 แผน
รวม 8 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ งการตกแต ง เว็ บ เพจด ว ยภาพกราฟ ก
ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและมีความผูกพันกันมากขึ้น รองลงมา
คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดีขึ้น และขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
นอยที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น
คําสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบซิปปา / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were to 1. compare learning achievement before and
after learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management for Grade 10
students. 2. study satisfaction in webpage design with graphics by CIPPA learning management for
Grade 10 students. The instruments used in this research were 30 items of achievement test and
10 items of satisfaction test in rubric score. The research methodologies were consisted of pretest, learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management and post-test.
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The results of the study were as follows:
1. The mean level of learning achievement in webpage design with graphics by CIPPA
learning management before learning at 14.03 and after learning at 22.94. the mean level after
learning was higher than before learning at the .05 level of significance.
2. The students’ satisfaction level in webpage design with graphics by CIPPA learning
management was at the highest level which was in a better relationship in each other aspect, the
understanding of content and the less satisfaction was in aspect of the students can ask any
questions respectively.
Keywords: CIPPA Learning Management, learning achievement, satisfaction
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีวิวัฒนาการที่
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การยกระดับความรูเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงยอมเปนสิ่งที่ไดเปรียบผูอื่นอยูมาก
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษา
ทั่วไป (วศิน เพิ่มทรัพย. 2548 : 4)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
ฉะนั้น ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ
สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น ไปใช ส ร า งสรรค ค วามรู ด ว ยตนเอง (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2544 : 3) ธรรมชาติ และ
ลักษณะเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขา ใจเกี่ ยวกั บการงานอาชี พ และเทคโนโลยี มีทั กษะการทํา งาน สามารถนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางถูกตองเหมาะสม คุมคา และมีคุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัย รักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองานตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคา นิยมที่เ ปนพื้นฐาน อั นจะนํา ไปสูการใหผูเ รียนสามารถชวยเหลือตนเอง และพึ่งตนไดตามพระราชดํา ริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของ
สังคมไทย (กรมวิชาการ. 2545 : 1)
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เปนหลักการซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” นี้สามารถใช
วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ และไดมีการนําไปทดสอบใชแลว
ไดผลดี ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอนคือ การทบทวนความรูเดิมการแสวงหาความรูใหม การศึกษา
ทําความเขาใจขอมูลหรืความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ
กลุมการสรุปและจัดระเบียบความรู การปฏิบัติ หรือการแสดงผลงานหากขอความรูที่ไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ
และการประยุกตใชความรู (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 17)
จากการที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนวิชาการสรางเว็บไซตเบื้องตน2 ซึ่งเปนวิชาที่ตองมีการใชทักษะการ
ปฏิ บั ติ ทั ก ษะด า นคํ า นวณในการหาคาตอบ ทั ก ษะกระบวนการกลุ ม ทํ า ให นั ก เรี ย นรูสึ ก เบื่ อ หน ายได ง า ย ไม
สนุกสนาน และผูวิจัยไดสังเกตการเรียนการสอน พบวา จากการที่ครูผูสอนไดถายทอดความรูใหนักเรียนในชั้น
หลังจากการสอนครูไดประเมินผล โดยการมอบหมายใหทําใบงานแบบฝกหัด และแบบทดสอบ พบวานักเรียนบาง
คนไมสามารถทําใบงาน แบบฝกหัด และทําขอสอบไดผานเกณฑที่กาหนด ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการที่นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู ไมเทากัน นักเรีย นบางคนเรียนรูไดเ ร็ว บางคนเรียนรู ไดชา ทํ าใหสงผลกระทบต อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียน การเรียนแบบซิปปาเปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมให
ผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู ทั กษะการบั นทึ ก ความรู ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการจั ด การกั บ ความรู ทั ก ษะการ
แสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนามาประยุกตให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีเรียนที่ควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอน
ปจจุบันเพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จากความจําเปนที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการของ
นักเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง มีโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ การแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม การทํางานรวมกัน เพื่อสรางบรรยายที่ดีตอการเรียน และกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้น และใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาวิชาการสรางเว็บไซตเบื้องตน 2 มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
สมมุติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาการสรางเว็บไซตเบื้องตน2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
- ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดกิจกรรม
การการเรียนรูแบบซิปปา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
- ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง จํานวน
นักเรียน 96 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร อํ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ปที่ 4/2 จํานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) โดยใช
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี 2 ชนิด
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
2. แบบวัดความพึงใจการเรียน เรือ่ งการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบ Rating Scale ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลองผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองใชเวลาในการทดลองภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง ไมรวมเวลาทดสอบกอนและหลังเรียนมีรายละเอียดใน
การศึกษาคนควา ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม ตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
นําผลไปวิเคราะหขอมูลขั้นตอไป
2. ดําเนินการทดลอง โดยใชแผนการเรียนรูกลุม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู แบบซิปปา จํานวน 4 แผน รวม 8
ชั่วโมง ในระหวางการจัดกิจกรรมผูวิจัยไดทําการประเมิน กิจกรรมกลุม ประเมินใบงาน และทดสอบยอยนักเรียน
โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้นประกอบแผน
3. ทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางเดิมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฉบับเดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน ตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะหผลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหผลการวิจัยตามความมุงหมาย ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีดังนี้
1.1 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก
1.2 นําผลที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค
โดยใชคา คา t - test แบบ dependent
2. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ งการตกแต ง เว็ บ เพจด ว ยภาพกราฟ ก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.59 หมายถึง ระดับมาก
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2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผลดังตารางที่ 1
ต า ร า ง ที่ 1 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ทา งก า ร เ รี ย น ก อน เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น ข อ งนั ก เ รี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4
เรื่ อ งการตกแต ง เว็ บ เพจด ว ยภาพกราฟ ก ที่ เ รี ย นโดยใช กิ จ กรรม
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
X
S.D.
t
df
p
กอนเรียน
34
14.03
6.39
14.99
33
0.00
หลังเรียน
34
22.94
4.24
*p < .05
จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 เรื่ อ งการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
ขอ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
X
S.D.
ระดับคุณภาพ
1 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาใน
มากที่สุด
4.65
.596
บทเรียนไดดีขึ้น
2 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักศึกษาไดมีความพยายาม
มาก
4.33
.623
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม
3 กิ จ กรรมการเรี ย นแบบซิ ป ปาทํ า ให นั ก เรี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู
มาก
กระบวนการกลุม
4.45
.647
ขอ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
4 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุม เกิด
ความสัมพันธที่ดตี อกันและมีความผูกพันกันมากขึ้น
5 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหบรรยากาศในหองเรียน
สนุกสนาน ไมนาเบื่อ
6 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาสงเสริมใหนักเรียนกลา
ตัดสินใจและใชเหตุผลรวมกันในการดําเนินกิจกรรม
7 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยสงเสริมทักษะการสื่อสาร
8 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามใน
ขอสงสัยมากขึ้น

X

S.D.

4.78

.613

4.62

.677

4.27

.603

4.41

.614

4.17

.637

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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9

กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองได
10 กิ จ กรรมการเรี ย นแบบซิ ป ปาทํ า ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการนํ า
ความรูไปประยุกตใชได
รวม

4.35

.718

4.40

.596

4.44

.632

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมี ความพึงพอใจต อการจัดการเรียนรู เรื่อ งการตกแตงเว็บเพจดว ย
ภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและมีความผูกพันกันมาก
ขึ้น รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดีขึ้น และขอที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น
อภิปรายผล
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียนเทียบพบวาผลสัมฤทธทางการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ที่เปน
เชนนี้เนื่องจาก วิธีการสอนเปนวิธีการสอนที่เนนใหนักเรียนปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานเปนกลุมซึ่งทําใหนักเรียนมี
ความสนใจในเนื้อหาที่ผูสอนจัดการเรียนการสอนให และมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ นิลบล
เครื่องจันทร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทย
ปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ทําการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวิภา เพ็ชรเจริญรัตน (2555) ที่ไดศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ 1 พบวา 1) การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการมีสวนรวมมือที่เนนโดยครูมีสวนรวม พบวา หลังการจัด
กิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบกอนเรียนมีผลคาคะแนนคิดเปนรอยละ 49.06
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือที่เนนโดยครูมีสวนรวมมีคะแนนโดยคิดเปนรอยละ 82.73 สงผลใหผล
ความตางของคะแนนระหวางกอนและหลังมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมโดยคิดเปนรอย
ละ 23.59 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 2) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือที่เนนโดยครูมีสวนรวม พบวา ภาพรวมของทุกขอที่ทําการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิด
เปนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 ซึ่งจัดอยูในระดับมากโดยมีความสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาบางสวนที่เรียนไมทัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.
ควรทํ า การวิ จั ย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บตั ว แปรอื่ น ในการเรี ย นโดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิธีดังกลาวเพิ่มเติม เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความฉลาดทางอารมณ หรือพฤติกรรมการเรียนแบบนําตนเอง
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2. ควรศึก ษาค นควา ในลั กษณะเชน นี้กับนั กเรี ยนในระดั บชั้นอื่ น และเนื้ อหาอื่นเพื่ อจะไดทราบว า
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับชวงชั้นใด เนื้อหาใด
เอกสารอางอิง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ
ใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร
The Development of Computer-Assisted Instruction (E-BOOK) on The Computer Software to
Enhance The Seeking Knowledge Skills for Grade 8 Students in Chakungrao Wittaya School,
Khampangphet Province
อดิศร เชื้อบุญมี1 เพชรดา แนบเนียน2 และวิวัฒน ทวีทรัพย3
Adison Chueabunmee Phetrada Nabnian and .Wiwat Taweesup
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
3
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Ebook) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา
1) การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
เทากับ 92.75/83.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Ebook) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (Ebook) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) การเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอรอยูในระดับดี
คําสําคัญ: ผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) / ทักษะความใฝเรียนรู
Abstract
The purposes of this study were to 1. develop and study the efficiency by computerassisted instruction (E-book) on the computer software for giving to have 80/80 criteria. 2.
compare the achievement of before and after the study by computer-assisted instruction (Ebook) on the computer software of students in grade 8 students and 3. compare the seeking
knowledge of the students before and after learning by the computer-assisted instruction (Ebook) on the computer software.
The study suggested that:
1) The finding of efficiency in the after studying by computer-assisted instruction (Ebook) on the computer software for students in grade 8 was effective to equate with 92.75 /
83.10 which was higher than 80/80.
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2) The achievement after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the
computer software for students in grade 8 students was higher than before learning which was
statistical significance at level .05.
3) The comparing of seeking knowledge of the students in grade 8 students before and
after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the computer software was at the
good level.
Keywords: E-book / Satisfaction of students / Most learning skill
ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนให
สามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ
การเรียนรูที่สําคัญ ๆ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มีโอกาสใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให
ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งไว และจะสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรมนั้นควรใชรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย
เนนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง และตองมีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการสอนของครูผูสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรที่เขามามีสวนชวยในการแสดงสาธิตตัวอยาง และกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจ เขาใจบทเรียนใหมากยิ่งขึ้นเปนที่ทันสมัยในปจจุบัน
การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวยในการแกปญหาการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ยอมรับกันในกลุมนักศึกษา
เพราะมีงานวิจัยจํานวนมากระบุวา สามารถแกปญหาเรื่องภูมิหลังที่แตกตางกันของผูเรียน ปญหาการสอนตัวตอตัว
ปญหาการขาดแคลนเวลา ปญหาการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) นอกจากนี้ยังสามารถ
ทําเรื่องที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นทําเรื่องที่ยุงยากและซับซอนใหเขาใจงายยิ่งขึ้น สามารถแสดงการ
เคลื่อนไหว เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวไดดี ใชเสียงเพื่อประกอบคําอธิบายที่เกี่ยวของกับการ
ออกเสียงหรือเลียนแบบเสียงใหผูเรียนเกิดความเขาใจดีขึ้น คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีที่สามารถโตตอบกับผูเรียน
ได สามารถใหภาพเคลื่อนไหว ตัดสินทางเลือกเมื่อผูเรียนตอบผิดหรือถูกได (ยืน ภูสุวรรณ, 2527)
ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม คือ คอมพิวเตอร และปญหาการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิ ชาคอมพิ ว เตอร เรื่ อ ง คอมพิว เตอร สํ าหรั บ นัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึก ษาปที่ 2 จึ ง นํ าเนื้ อ หาเรื่ อง ซอฟต แ วร
คอมพิวเตอร มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูวิจัยไดออกแบบให บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถนําเสนอเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดเปนรายบุคคล และเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งสามารถ
ทําความเขาในบทเรียนนั้น ๆ โดยไมจํากัดระยะเวลา นักเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองไดดวย
การวิจัยครั้งนี้จะเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้น เพื่อใหครูใชเปนสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
3. เพื่อเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
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สมมุติฐานการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นา และหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน (E-book) เรื่ อ ง ซอฟต แ วร
คอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน (E-book) เรื่ อ ง ซอฟต แ วร ค อมพิ ว เตอร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มีความใฝ
เรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/1 – 2/4
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน ไดแก
1.1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน
1.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวนนักเรียน 42 คน
1.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 จํานวนนักเรียน 45 คน
1.1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จํานวนนักเรียน 42 คน
รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2/4 จํานวน 162 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการ สุ
มแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนทั้งหมด 4
หองเรียน ดังนี้
1.2.1 กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 42 คน เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
2.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ประสิทธิภาพกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book)
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
2.2.3 การใฝเรียนรู
3 เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ชั่วโมง ประกอบดวย
3.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร (2 ชั่วโมง)
3.2 เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (2 ชั่วโมง)
3.3 เรื่อง โปรแกรมอรรถประโยชน (2 ชั่วโมง)
3.4 เรื่อง ซอฟตแวรประยุกต (2 ชั่วโมง)
4 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ใชเวลาทดลอง 8 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

E-book เพื่อเสริมทักษะกระบวน
การใฝเรียนรู

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (K)
- ทักษะในการใชเทคโนโลยี (P)
- ความใฝเรียนรู (A)

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยางที่ไดในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)
ซอย 25 ราชดําเนิน 1 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 42 คน กําลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ชั่วโมง
2. แบบวัดประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้มีทั้งหมด 4 สวนคือ แบบทดสอบเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร, ระบบปฏิบัติการ,
โปรแกรมอรรถประโยชน และซอฟตแวรประยุกต แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวนเรื่อง
ละ 10 ขอ แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 1 สวน
คือ แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอสําหรับ คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00 และคาความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเด
อรริชารดสัน (KR-20) เทากับ .81 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง .43 - .77 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .21
- .57
4. แบบสังเกตการใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูโดยแบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 2 สวน
คือ แบบสังเกตความสนใจ และความตั้งใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน 6 ขอ คือ 1) ตั้งใจเรียน 2) เอา
ใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 4) ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู 6) แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวันกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําไปทดสอบกอนการใชนวัตกรรม เพื่อวัดความ สามารถของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ 60 นาที โดยใชสูตร E1/E2
- E1 คือ คะแนนระหวางเรียนโดยการใหผูเรียนปรึกษากัน และชวยกันหาคําตอบ
- E2 คือ คะแนนหลังเรียนโดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบแยกกันเปนรายบุคคล
0

0

0
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2. นํานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 42 คน ตามหลักการ การเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร จํานวน 4 ครั้ง คาบ/2 ชั่วโมง โดยพิจารณาจากผล
การ ทดสอบกอนเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ซอฟตแวร
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อ ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปทดสอบหลังการใชนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book)
เพื่อวัดความสามารถ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ 60 นาที
การวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังใชนวัตกรรมกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test
One Group)
3. การศึกษาการมีใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูตอวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
คาเฉี่ย 2.25-3.00 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับมาก
คาเฉี่ย 1.50-2.24 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับปานกลาง
คาเฉี่ย 0.75-1.49 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอย
คาเฉี่ย 0.00-0.74 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอยที่สุด
0

0

0

0

0

0

0

0

0

สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่องซอฟตแวร
คอมพิวเตอรทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
การทดสอบ
n
E1
x
กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
42
37.1
92.75
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
42
24.93
83.1
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
จากตารางที่ 1 พบว า ผลประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน (E-book) เรื่ อ ง ซอฟต แ วร
คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกอน
เรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 92.75 และนําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเต็ม 30 คะแนนนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 83.10 ดังนั้นสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยจัดขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 92.75/83.10 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
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ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Ebook) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
การทดสอบ
n
S.D.
t
x
กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
42
8.00
2.42
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
37.67
หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง
42
24.60
2.02
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (E-book)
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เพื่อเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงผลเปรี ย บเที ย บความใฝ เ รี ย นรู ข องนั ก เรี ย นก อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ขอที่

ความใฝเรียนรู

1

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
1) ตั้งใจเรียน
2) เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตา ง ๆ
แสวงหาความรูจ ากแหลง เรี ยนรู ตางๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรีย น ดว ยการเลือ กใชสื่ ออยา งเหมาะสม
บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4) ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอก
โรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู
สรุปเปนองคความรู
6) แลกเปลีย่ นเรียนรูด วยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
รวม

2

x

S.D.

ความหมาย

2.38

0.66

มาก

2.43
2.52

0.59
0.55

มาก
มาก

2.24

0.65

ปานกลาง

2.43

0.63

มาก

2.62

0.53

มาก

2.44

0.13

มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ความใฝเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับ ( x = 2.44 และS.D. = 0.13) เมื่อพิจารณา
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เปนรายขอพบวา ขอ 6 (แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =
2.62 และS.D. = 0.53) รองลงมา ขอ 3 (สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ) ( x = 2.52 และS.D. = 0.55)
และ ขอ 2 (เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 2.43 และS.D. = 0.59)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book)
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อเสริมทักษะกระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชา
กังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 42 คนสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรี ย นรู สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรีย นชากัง ราววิ ท ยา จั ง หวัด กํ า แพงเพชร ที่ ผู วิจั ย สรา งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงการกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความรูเรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มากขึ้น
สอดคลองกับการวิจัยของเพชรพล เจริญศักดิ์ (2543: บทคัดยอ) และทน พิมพทนต (2545: บทคัดยอ) ผูเรียนดวย
ชุดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) มีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น โดยอาจมีสาเหตุที่
สามารถนําอภิปรายได ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากผลการวิจัยพบวามีประสิทธิภาพ 92.75/8.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวอาจเปนผลมาจากการพัฒนาบทเรียนตามขั้นตอนของการพัฒนา มีการทดสอบประสิทธิภาพกอนนําไปใช
จริง นอกจากนั้นเนื้อหาที่บรรจุไวมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ฐานความรู และกิจกรรมมีความสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนไดฝกกอนที่จะทําแบบทดสอบหลังเรียน มีการตรวจแบบทดสอบใหผูเรียนไดทราบ
ผลโดยทันที และการที่ผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนดวยตัวเองโดยเลือกเรียนเนื้อหาที่สนใจตามรายการที่มีให
เลือกหรือมีการเชื่อมโยง(Link) ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของเปนผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเปนอยางดี
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เปนกระบวนการที่สมบรูณ คือ มีกระบวนการผลิต
ตรวจสอบ และปรับปรุง โดยเริ่มตนที่การวิเคราะหเนื้อหาจะทําใหไดภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Ebook) ควรประกอบดวยเนื้อหาใดบาง มีการกําหนดมโนมติและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งทําใหผูวิจัยได
กรอบ แนวความคิดในเนื้อหาที่เลือกมาใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) กิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียน
ไดทราบถึงสิ่งที่ จะตองบรรลุภายหลังการเรียนดวยตนเอง มีก ารตรวจสอบความตรงของเนื้อ หาดวยการสรา ง
ตนแบบชิ้นงานตามกรอบที่ไดวางไว โดยผูวิจัย ผูทรงคุณวุฒิทางดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีและการสือ่ สารการศึกษา
ดานวัดและประเมินผลนอกจากนี้ยังมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยใช
เกณฑ E1/ E2 ตามวิธีมาตรฐาน
2. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพื่อเสริมทักษะ
กระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ถูกสราง
ขึ้นโดยใชโปรแกรม Microsoft Office ประกอบดวยขั้นตอนในการออกแบบการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) มีการทําแบบทดสอบกอนเรียน การศึกษาเนื้อหาจากฐานความรู การทํากิจกรรมหลังจากศึกษา
เนื้อหานั้นแลวเพื่อประเมินความเขาใจของตนเอง มีการทดสอบหลังเรียนและผูเรียนสามารถทราบผลไดทันที เปน
การกระตุนความสนใจของผูเรียน จากการศึกษาของ เลียว(Liu, 1975) พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Ebook) สามารถชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาไดดีขึ้น ดวยการปฏิบัติทบทวนเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
และมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
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การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานการศึกษาชวยใหผูเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่โดยไมตอง
ใชแผนโปรแกรม ดังนั้นบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขั้นนอกจากนําไปใชกับประชากรซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา
3. การสังเกตความใฝเรียนรูของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book)
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาผูเรียนมี ความนสนใจในแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เอาใจใส และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู อยูในระดับสูงผูเรียนใหความเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
การเรียนรูแบบใหมที่นาสนใจ เนื้อหาและ ขอมูลทันสมัย สนองความตองการเรียนรายบุคคล ซึ่งอาจเปนเพราะการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยจัดการเรียนการสอนทางสื่อการสอน ทําใหนักเรียนสามารถ
ใชคุณสมบัติของการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ไดหลาย ๆ ครั้งตามตองการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถนําไปบันทึกลงแผน CD-ROM ในระบบ AUTORUN เพื่อใหนักเรียนไดยืม
ไปเรียนดวยตัวเองได
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูสอนอาจนําไปประยุกตใหในการสอนเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนไมทันได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัย และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใน
เรื่องอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานตาง ๆ ที่
อาจจะสงผลแกนักเรียน เชน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ และดานสังคม เปนตน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
The Development of Computer Assisted Instruction on Using Microsoft PowerPoint Program for
Grade 6 students
2

อัญชลี ชัยวรรณ1 และ กนิษฐกานต ปนแกว2 และ กิตติยา ปลอดแกว
2
Anchalee Chaiwan1 and Kanitkan Pankaew2 and Kittiya Plodkaew
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการ
เรียนรู ซอฟตแวรนารู เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่ อ หาค า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน 3) เพื่ อ
เปรี ยบเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนก อนเรีย นและหลัง เรีย นของนัก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 และ 4) เพื่ อ
เปรียบเทียบทักษะการใชงาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทีเ่ รียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ 4) แบบวัดทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพ เทากับ
4.35 อยูในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก เทากับ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00
แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน, ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
Abstract
The purposes of this research were 1. to create and find efficiency of computer assisted
instruction on using Microsoft PowerPoint program for grade 6 students with criteria 80/80
2. to study the effectiveness efficiency of computer assisted instruction 3. to compare students’
learning achievement using pretest-posttest and 4. to compare students’ skill of Microsoft
PowerPoint. The population was 14 grade 6 students in the second semester of the academic year
2016 at Wadluangwittaya School. The instruments were lesson plans, computer assisted instruction,
pretest- posttest, and skill measure, subsequently, the data was analyzed by
mean, percentage, standard deviations (S.D) , t-test.
The findings found that:
1. computer assisted instruction had a good quality with 4.35 points, efficiency in small
group method was 82.62/86.25
2. The effectiveness was 0.52 or 52 present.
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3. The achievement of posttest was higher than pretest
4. The posttest students’ skill of Microsoft PowerPoint was higher than pretest.
Keyword: Computer Assisted Instruction, Skill of Microsoft PowerPoint
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ ใหมีความสะดวกและทันสมัย ไม
วาจะเปนทางดานการศึกษา ดานการแพทย ดานการสื่อสาร รวมทั้งการโทรคมนาคม และทางดานธุรกิจ จะมีการใช
เทคโนโลยีเขามาจัดการระบบใหมีความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และทันสมัยมากขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ 2542 หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ไดกลาววา การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 กลาววา รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยีก ารศึกษาอื่น โดยเรงรัดพั ฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัด ใหมีเงินสนับ สนุนการผลิต และมีการให
แรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ประชาคมอาเซียนใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเพื่อใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนามากขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
บทบาทของ การศึกษาในการขจั ดความยากจนและการกาวพ นจากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจและมุ งหวังให
การศึกษาเขามีสวนชวยเพื่อใหเศษฐกิจของประเทศดีขึ้น โดยการประยุกตเขากับการรูในศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปน
ทางดานสังคม การสื่อสาร รวมทั้งการศึกษา ดังที่ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวไววา เราอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่
ขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากมายการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดานเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเชื่อมโยงกันและการมีสวนรวมในอัตราที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พลเมือง
และแรงงานที่มีประสิทธิภาพตองสามารถแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน
ทักษะดานสารสนเทศทักษะดานสื่อ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากประชาคมอาเซียนแลว
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหาทางการศึกษาไดอยางตรงจุด ซึ่งการศึกษาในศตวรรษนี้
ไดเปลี่ยนจากตําราเรียนหรือหนังสือที่เปนเลม มาอยูในรูปแบบของหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ที่ครูและ
นักเรียนไมตองมีหนังสือเรียนก็สามารถที่จะเรียนรูไปพรอม ๆ กันได ครูจะเนนใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีเหตุผลดวย
ความคิดหรือแนวคิดของตัวนักเรียนเอง โดยที่ครูจะเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนไมสามารถที่จะเรียนรูในสวน
นั้นได สอดคลองกับคําพูดของ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาววา ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดย
ครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของ
ตนเองได ซึ่งครูจะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ฝกฝนให
ตนเองเปนโคช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูแบบ PBL (Problem-Based Learning)
ของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวชวยหลักของครูที่ทําใหครูไมตองสอนหนังสือเหมือนแตกอน แตครู
สามารถที่จะเปนโคช คอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียน
ที่สามารถตอบโตกับผูเรียนในขณะเรียนไดมีความกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรูมากกวาการเรียนจาก
ในตําราดังที่ ภัทธิยา การมาสม (2557) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ
สรางใหเปนโปรแกรม คอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรูในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
สอน ประกอบดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียงเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผล การเรียนใหทราบทันทีดวย
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน ดังงานวิจัยของ วิมลพร พิมพจันทร (2555) ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง
โปรแกรมนําเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ระหวางการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบเกม กับการเรียน
ตามคูมือครู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จุดประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรค เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนแบบเกมกับนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบเกม เรื่อง โปรแกรม
นําเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
มากกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากที่ไดไปทําการศึกษาสังเกตการณจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เปนเวลา 2 อาทิตย พบวาโรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีการใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนนอยมากและสือ่ ที่ผูสอนหรือครูในรายวิชานั้นไดใชในการสอนไมมีความนาสนใจมากพอที่จะกระตุน
ความสนใจของนักเรียนใหตั้งใจเรียนในเรื่องหรือในรายวิชานั้นได นักเรียนจึงไดหันไปสนใจเลนเกมหรือเลนอินเทอรเน็ต
เปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนไมสนใจฟงเนื้อหาที่ครูหรือผูสอนไดมีการจัดเตรียมมาเปนเหตุทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นั้นต่ํากวาเกณฑที่สถานศึกษาไดกําหนดไว จากความสําคัญและปญหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยจึงทํา
การวิจั ยเรื่ อง การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอน หนว ยการเรีย นรู ซอฟตแ วรน ารู เพื่อพั ฒนาทั กษะการใช
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) หาคาดัชนี
ประสิทธิผล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เปรียบเทียบทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากที่กลาวมาขางตนนี้การนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และนอกจากการจัดการเรียนการสอนที่
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ผูเรียนจะไดใชทักษะกระบวนการคิด และยังสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะดานการใชเทคโนโลยีอีกดวย
วัตถุประสงคงานวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพื่อ
พัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่อง เทคนิค
การใชงาน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารูเพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
สมมติฐานงานวิจัย
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน หน ว ยการเรี ย นรู ซ อฟต แ วร น า รู เรื่ อ ง เทคนิ ค การใช ง านโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู ผลการเรียนรู
ของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู เรื่องเทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีดัชนีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน
ขอบเขตของการวิจัย (ดานประชากร ดานเนื้อหา ตัวแปร ดานระยะเวลา)
1. กลุมเปาหมาย
กลุ ม เป า หมายที่ ใ ชใ นการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ นั กเรี ยนชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 6 ที่ เรี ย นใน ภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชบทเรียนจํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย
เรื่องที่ 1 พาวเวอรพอยตนารู
เรื่องที่ 2 ประโยชนของพาวเวอรพอยต
เรื่องที่ 3 เทคนิคการใชงานพาวเวอรพอยต
3. ขอบเขตของตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู
ซอฟตแวรนารู
3.2 ตัวแปรตาม
1) ดัชนีประสิทธิผล
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) ทักษะการใชงาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. ขอบเขตดานเวลา
เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ
(แบบหนึ่งตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก) ทําการศึกษาตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สวนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมเปาหมายทําการศึกษาในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีการเรียนรู
1.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม
ของสกินเนอร
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูค อนสตัคติวสิ ต
2. แนวคิดการออกแบบ ADDIE MODEL
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
5. เนื้อหาเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint

กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน

กระบวนการศึกษา
1.สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 4) แบบประเมินทักษะ
2.นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน และปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ
3.นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ จํานวน 11 คน
4.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบหนึ่งตอหนึง่ และกลุมเล็ก
5.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษา
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีม่ ีประสิทธิผล
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3.ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดของงานวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพือ่ พัฒนาทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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วิธีดําเนินงานวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
2.1) แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนา รู จํานวน 3 แผน
2.2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
2.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชนิดแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
2.4) แบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint จํานวน 20 ขอ
3. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผูศึกษาไดประยุกตใชรูปแบบของ ADDIE Model ตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห (Analysis)
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนา รู เรื่อง เทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.2 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อนํามาใช เปนแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่องเทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.4 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาในหนวยการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.5 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.6 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.7 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. ขั้นออกแบบ (Design)
2.1 การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลาจัดกิจกรรม
การเรียนรูแผนละ 1 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย มาตรฐานสาระการเรียนรู ตัวชี้วัด
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู
กระบวนการวัดผลประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมทั้งแบบประเมินในดานตาง ๆ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 แผน
ประกอบดวย แผนที่ 1 เรื่อง พาวเวอรพอยตนารู แผนที่ 2 ประโยชนของพาวเวอรพอยต แผนที่ 3 เทคนิคการใชงาน
พาวเวอรพอยต
2.2 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2.1 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู
ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 เรื่อง ใชจัดกิจกรรมประกอบแผน การจัดการเรียนรูท ี่สรางขึ้น ซึ่ง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 1) คําแนะนําการใชงาน 2) จุดประสงคการเรียนรู 3) แบบทดสอบกอน
เรียน 4) สถานการณปญหา 5) ภารกิจ 6) ฐานความชวยเหลือ 7) เนื้อหาการเรียนรู 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) แหลง
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เรียนรูเ พิ่มเติม
2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรู
ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตองได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เพือ่ เตรียมนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลอง
2.4 การสรางแบบทดสอบวัดคาดัชนีประสิทธิผล
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดคาดัชนีประสิทธิผล หนวยการเรียนรู
ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตองได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เพือ่ เตรียมนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และเลือกขอสอบที่ผานการ
ตรวจสอบมาทําการทดสอบ จํานวน 20 ขอ
2.5 การสรางแบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบประเมินทักษะ หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เปน Rating Scale 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เพื่อเตรียมนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอคําถาม
3.ขั้นพัฒนา (Development)
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู
3.1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา และพิจารณาใหขอคิดเห็น แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพมี
จํานวน 3 ทาน ไดแก
1) ผศ.ดร.กนิษฐกานต ปนแกว ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
2) ผศ.มะยุรีย ทิพยาเสนีย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
3) อ.กิตติยา ปลอดแกว ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร
เกณฑการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
5 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความหมาะสมในระดับ มาก
3 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ นอย
1 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ นอยที่สุด
3.1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีบริบทผูเรียนใกลเคียงกับนักเรียน
กลุมเปาหมายโดยทําการทดลองในตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 (แบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก) จํานวน 11
คน โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากนั้นทําการทดลอง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง เปนการทดลองใชเพื่อปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดเมฆจํานวน 3 คน โดยสุมเลือกจากนักเรียนกลุม เกง กลุมปานกลาง
และกลุม ออน กลุมละ 1 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา คําสั่ง เวลาที่ใช และ
ความเขาใจของนักเรียน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 64.58/50
ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก เปนการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานกาดเมฆ จํานวน 8 คน ทําการทดลองเพื่อใหแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นชวยให
นักเรียนสามารถทําความเขาใจและเรียนรูได โดยใหนักเรียน เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ประบปรุงจาก
การทดลองครั้งที่ 1 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 82.62/86.25
3.1.3 ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสมบูรณกอนการนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตอไป
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3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.1 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานความตรงเชิงเนื้อหาและความ
เหมาะสมของขอคําถามและตัวเลือก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองโดยกําหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังนี้
+1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
-1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค
3.2.2 คัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ตั้งแต
0.5 ขึ้นไป
3.2.3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนผานเนื้อหานี้มาแลว โดยผูศ ึกษาดําเนินการทดสอบ
เอง (แบบทดสอบตองทดลองใชกับผูเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแลว จึงจะสามารถหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกได ผูศึกษาจึงทดลองใชกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูศึกษาดําเนินการทดสอบดวยตนเอง
3.2.4 นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่
3.2.5 จัดพิมพขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย
3.3 แบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3.3.1 นําแบบวัดทักษะที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานความตรงเชิงเนื้อหาและความ
เหมาะสมของขอคําถามและตัวเลือก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองโดยกําหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดมากที่สดุ
4 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดมาก
3 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดปานกลาง
2 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดนอย
1 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดนอยที่สุด
3.3.2 นําแบบวัดทักษะไปทดลองใช กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียน ผานเนื้อหานี้มาแลว โดยผูศ ึกษาดําเนินการทดสอบ
เอง ผูศึกษาจึงทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูศึกษาดําเนินการทดสอบดวยตนเอง
4.ขั้นนําไปใช (Implementation)
เปนขั้นตอนที่ผูศึกษานําเครื่องมือทุกชนิด ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรือ่ ง
ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดคาดัชนี
ประสิทธิผล ไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 จํานวน 14 คน ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากขั้นนําไปใช คือ ขอมูลคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และทักษะการใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในขั้นนี้ผูศึกษาดําเนินการดังนี้
4.1 กอนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนผูศ ึกษาไดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรู
พื้นฐานของผูเรียน และไดใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะเพื่อวัดทักษะของผูเรียนแตละคน (ชั่วโมงที่ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง พาวเวอรพอยตนารู)
4.2 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู
4.3 เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแลวไดใหนักเรียนทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง เทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint) และ ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะเพื่อหาคาดัชนี
ประสิทธิผล
4.4 รวบรวมแบบทดสอบมาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนทีเ่ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

1244
ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
4.5 รวบรวมแบบวัดทักษะมาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
เปนการประเมินผลการเรียนรูข องผูเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวาบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดจากการใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนเพื่อดูความกาวหนาของการเรียนและนําผลการวัดทักษะการใชงานของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียนมาทําการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรมของนักเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 3
ประเภท ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 เรื่อง ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 3 แผน ใชเก็บขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปน แบบทดสอบกอนเรียนใชทดสอบความรู
พื้นฐานของกลุมเปาหมาย กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชทดสอบ
ความรูของกลุมเปาหมาย หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ทั้ง 3 เรื่องเสร็จแลว ซึ่งใชแบบทดสอบ
จํานวน 20 ขอ โดยเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2.2 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
2.3 นําคะแนนจากการทําแบบฝกหัดทายบทแตละบท และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
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2.4 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน
3. นําแบบวัดทักษะมาเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู
ซอฟตแวรนารู เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้น เก็บขอมูลโดยนําคะแนนแบบวัดทักษะกอนเรียนและหลัง
เรียนมาหาคาเปรียบเทียบความรูก อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการประเมินผล ดานเนื้อหา และดานกราฟกและการ
ออกแบบ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจากการทดลองแบบกลุมเล็กมีประสิทธิภาพ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่
6 มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวย
การเรี ย นรู ซอฟต แ วร น า รู มี ค ะแนนก อ นเรี ย นเท า กั บ (µ = 6.57) คิ ด เป น ร อ ยละ 32.85 และคะแนนหลั ง เรี ย น
(µ = 13.5) คิดเปนรอยละ 67.5 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู โดยมีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอน
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 อยูในระดับมาก และเมื่อนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว นักเรียนมี
ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับมาก ดังนั้น นักเรียนมี
ทักษะการใชงานโปรแกรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ไปใชปรากฏผล ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคุณภาพ เทากับ
4.35 อยูในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก เทากับ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อภิปรายผลการศึกษา
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูศึกษาได
อภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพื่อ
พัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
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4.35 นั่นเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม และมีกิจกรรมการเรียนตาง
ๆใหนักเรียนไดทํากิจกรรมได รวมไปถึงการกระตุนใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ
งาน วิ จั ย ของ นั ฐ ติ ย า สอนสุ ภ าพ (2553) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง
สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร ผลการหาคุณภาพพบวา ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น อยูในระดับเหมาะสมมาก (xˉ = 4.33 , S.D. = 0.62) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ ประทุมเทา
(2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและบทบาทของคอมพิวเตอร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการหาคุณภาพพบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูใน
ระดับมากที่สุด (ˉx = 4.27 , S.D. = 0.61) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากจากทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานกาศเมฆ ตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 การหาประสิทธิภาพแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง เทากับ 62.22/50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะ เวลาที่ใชในการทดลองใชไมเพียงพอตอ
การเรียนรูของนักเรียนจึงทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาตามที่บทเรียนกําหนดไว และเนื่องดวยผูเรียนไมเคยไดรับการ
จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนไมสามารถที่จะเรียนรูไดดีในบริบทแบบนี้ได ผู
ศึกษาจึงไดทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหดียิ่งขึ้น โดยการแกไขเนื้อหา และเพิ่มรูปภาพเพื่อใหเกิด
ความเขาใจงายและนาสนใจมากยิ่งขึ้นและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมเล็ก
พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.62/86.25 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากผูทําวิจัย
ไดทําการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหการทดลองแบบกลุมเล็กเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจ ทําใหกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดดี ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามที่บทเรียนไดกําหนดไวทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี จากการที่ไดศึกษางานวิจัยของนัก
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฎวายังมีงานวิจัยของ กอเกียรติ ปรีจํารัส
(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 82.88/81.53 สูงกวาเกณฑ E 1 /E 2 ที่
กําหนดคือ 80/80 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปที่ 2
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.55/84.83
ฃ
2. การหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่อง เทคนิค
การใชงาน
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ไดผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากอาจารยที่ปรึกษา และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และ
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ นอกจากนี้ยังผานการทดลองใชจากนักเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกับกลุม เปาหมาย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปนสื่อการสอนที่มีความนาสนใจ ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐติยา สอนสุภาพ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวย
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด วยบทเรียน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวา ผูเรียน
มีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนรอยละ 75.71 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ บุระวัฒ (2553) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอุปกรณที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
คาเทากับ 0.7884 คิดเปนรอยละ 78.84
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไดรับการแกไขและปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว จึงไดรับความ
สนใจจากนักเรียนเปนอยางมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปนีย สิทธิ์ทองสี (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยขจัดความรูพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยขจัดความรูพื้นฐาน พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการ
จัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ โสตาภา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
วัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการใชงาน Microsoft PowerPoint 2007
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิ ว เตอร บ นเครื อ ขา ย กลุม สาระการเรีย นรู ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี วิ ช าคอมพิ วเตอร เรื่อ ง การใชง าน
Microsoft PowerPoint 2007 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู
ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมีการอธิบายขั้นตอนที่ชัดเจนในแตละ
ขั้นตอน ทําใหนักเรียนเขาใจงาย และสามารถทํางานไดตามที่กําหนด และเขาใจในคําสั่งไดดี ทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ บุระวัฒ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอุปกรณที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาความคงทนการเรียนรูของผุเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินความคงทนทางการเรียนรูของ
นักเรียนนหลังเรียนผานไป 7 วันและ 30 วันพบวา คะแนนประเมินเมือระยะเวลาผานไป 7 วัน คะแนนลดลงรอยละ
4.00 ซึ่งเกณฑที่กําหนดความคงทนทางการเรียนรูจะลดลงไดไมเกินรอยละ 10 เมื่อระยะเวลาผานไป 30 วัน คะแนน
ลดลงรอยละ 6.67 ซึ่งเกณฑที่กําหนดลดลงรอยละ 30 และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พีระ พิลาฤทธิ์ (2554)
ไดทํ าการวิจัย เรื่ อง ผลการศึ กษาเรียนคอมพิ วเตอร ชว ยสอน เรื่ อง การสรา งงานนํ าเสนอที่ ใชโ ปแกรม Microsoft
PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรง สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานทักษะการสรางงานนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ที่ใชรูปแบบการสอนทางตรง สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น
ระดับชั้นมะยมศึกษาตอนปลาย ใหผานเกณฑคะแนนรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70
ผลการศึกษาพบวา ทักษะการสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอน
ทางตรงของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวานักเรียนที่เรียนเรื่องการสราง
งานนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรงทุกคน ไดคะแนนทักษะการ
สรางงานนําเสนอผานเกณฑรอยละ 70 ซึ่งเปนเกณฑที่กําหนด และเกณฑจํานวนนักเรียนตามวัตถุประสงคที่วาใหมี
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จํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 (10.5 คน) นั้น การวิจัยครั้งนี้พบวา มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑทุก
คน (รอยละ 100)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําแบบทดสอบไปหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก กอ น
นําไปใชครั้งตอไป
2. ควรเพิ่มเสียงบรรยายเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจ
กอนนําไปใชครั้งตอไป
3. ควรเพิ่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ลงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปนการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และงายตอการเก็บรักษาขอมูล กอนการนําไปใชครั้งตอไป
4. ควรมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหเหมาะสมกับรายวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ
ตอไป
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of The Computer-Assisted Instruction on The Drawing by A Graphics
Program to Promote the Procedure Computer Skills for Students in
Grade 7
จุฑารัตน สาลี1 สมิตานันต สุขมาก2 และ ธิดารัตน ทวีทรัพย3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนาขึ้น
หลังจากไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามขั้นตอนดําเนินการวิจัยประกอบดวย ศึกษาปญหาการเรียน
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยการทดลองใชกับนักเรียน เพื่อนําไปแกไขและ
ปรับปรุงตอไป
ผลการวิจัยพบวา
1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนด
2.ผลสั ม ฤทธิ์ หลั ง จากการสอนดว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร ชว ยสอน เรื่ อง การวาดภาพดว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ตอบทเรียนคอมพิว เตอร ชวยสอน เรื่ อง การวาดภาพด วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.49)
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน / โปรแกรมกราฟก / ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร
Abstract
The purposes of this study were to 1. develop of the Computer-Assisted Instruction on
the drawing by a graphics program; 2. permit the procedure computer skills for students in grade
7 of 80/80 criteria; 3. compare the learning achievement of students by the Computer-Assisted
Instruction on the drawing by a graphics program; to permit the procedure computer skills of the
before and after studying for students in grade 7; to study about the students' contentment in
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regard to the Computer-Assisted Instruction was developed after they demonstrated to use the
computer-assisted instruction, imitate the procedures in this research comprise of; study the
learning problem by observing the learning behavior, study concepts and theories of creating the
Computer-Assisted Instruction, design the Computer-Assisted Instruction lesson and study the
efficiency of the lesson by demonstrated with the students to solve and improve its.
The study suggested that
1) The efficiency of the Computer-Assisted Instruction by a computer graphics to
procedure computer skills for students in grade 7 to equate with 82.89/85.45 which was higher
than 80/80.
2) The achievement after learning by the Computer-Assisted Instruction on the drawing
by a graphics program for students in grade 7 is higher than before learning that has the statistical
significance at level .05.
3) The students' contentment regarding the Computer-Assisted Instruction that teaching
about the drawing by a graphics program for students in grade 7 found that they're very satisfied
(𝑥̅ = 4.49).
ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อเปนเครื่องมือใน
การพั ฒนาประเทศและเปน ที่ประจัก ษชัด วาเทคโนโลยีสารสนเทศมี อิทธิ พลต อการพัฒ นาเปนอยางมาก อาทิ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพการ
เรียนรู ทําใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกพยายามใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวาง เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม มุงเนนการพัฒนาประเทศ
ไปสูเศรษฐกิจสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมาก
ขึ้น (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2545 : 1)
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวพบวา ครูสวนใหญใชวิธีการสอนโดยครูเปนผูถายบอกความรู
ซึ่งควรจะปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งโดยครูถายทอดความรูสงผลใหนักเรียนขาดสิ่งกระตุนเรงเราใหสนใจในบทเรียน นักเรียนมี
ความเบื่อหนายในการเรียน ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามีบทบาทตอการศึกษามากขึ้นตาลําดับ มีผูกลาวขวัญถึง
เรื่องราวของเทคโนโลยีอยูเสมอ มีการนําเอาวิธีการและเทคนิคใหม ๆ มาใชกันอยูเสมอ (คณาจารยภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา. 2532 : 19) ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนําไปสูรูปแบบการสอนรูปแบบใหมเรียกวา
“คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งใหความสนใจเรื่องราวการออกแบบ
วิธีการสอนเปนพิเศษ (Instruction Design และสถาบันราชภัฏสกลนคร (2536 : 90) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน วาเนื่องดวยคอมพิวเตอรมีลักษณะคอนขางคลองตัวและมีประโยชน ดังเชน ผูเรียนเรียนได
ตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนไดดวยตนเอง การตอบสนองที่รวดเร็วของ
คอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงที่รวดเร็วดวย อาจจะทําโปรแกรมใหมีบรรยากาศที่นาชื่นชม ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูเรียนที่เรียนไดชา สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน กราฟกเคลื่อนไหว ซึ่งทําใหดูเหมือนของจริงและนาเราใจใน
การฝกปฏิบัติ (Drill) หรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี ความสามารถในการเก็บขอมูลคอมพิวเตอร ทําใหการ
เรียนแบบเอกตบุคคลเปนไปไดอยางงายดาย ซึ่งครูผูสอนสามารถออกแบบใหเรียนไดโดยลําพัง ความแปลกใหมของ
คอมพิวเตอรจะเพิ่มความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียนมากขึ้น
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จากสภาพปญหาและความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คุณสมบัติและขอดีของคอมพิวเตอรชวย
สอนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นคุณ คาของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู มีทักษะเกี่ยวกับการ
วาดภพกราฟก อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน สนใจและเรียนรู
อยางสนุกสนานกับสื่อการสอนที่แปลกใหม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
สมมุติฐานการวิจัย
ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการ
ใชสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยทําการวิเคราะหจากเนื้อหารายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก ตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 7 หนวยการเรียนรู ไดแก เริ่มตนกับ Illustrator การวาดเสนดวย Line Tool และ Brush Tool การวาด
รูปทรงเรขาคณิต การวาดเสนดวย Pen Tool และ Pencil Tool การจัดการกับอ็อบเจกต ระบายสีอยางสรางสรรค
ระบายสีอยางสรางสรรค และเทคนิคการวาดการตูนอยางงาย
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก - การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก
ตัวแปรตาม ไดแก - ใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน
- ความพึ่งพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน ซึ่งเปนกลุมที่ใชในการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก
เครื่องมือวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก นําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟกที่พัฒนาขึ้นใหผูเชีย่ วชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 คน วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสม โดยนําคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ มาหาคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑคาเฉลี่ยขั้นต่ําเพื่อใชพิจารณาวา องคประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม คือ มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 คะแนนขึ้นไป และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 คะแนน ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E1 /
E2) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เทากับ
82.89/85.45
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบที่สรางขึ้นทั้งหมดจํานวน 30 ขอ ใหไดตาม
โครงสราง ครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด มาสรางเปนแบบทดสอบฉบับจริง โดยตัดขอที่ไมอยูในเกณฑออก ซึ่งได
คาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.50 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบ อยู
ระหวาง 0.30 - 0.75
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ชี้แจงใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัชรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 44 คน ที่เปนกลุมตัวอยางการทดลอง ทราบถึงวิธีการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชา
คอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก จํานวน 30 ขอ แลวตรวจใหคะแนนเพื่อเก็บไวเปน
คะแนนกอนเรียน
3. จัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชเวลาในการสอนทั้งหมด 8 ชั่วโมง
4. ภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก
เสร็จสิ้นลง ผูศึกษาทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
5. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
6. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก กอนเรียนและหลั งเรีย น และคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
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1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก โดยการหา
คารอยละของคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบฝกหัดตอคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
จากสูตร E 1 / E 2
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสถิติทดสอบที่แบบไมอิสระ (t – test Dependent)
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาคํานวณหาคาเฉลี่ย(𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เทียบกับเกณฑเพื่อแปลผลคะแนน
สรุปผลการวิจัย
1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนด
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง การวาดภาพด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ความพึงพอใจของนัก เรียนที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.49)
อภิปรายผลการวิจัย
1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ
82.89/85.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวผลที่ไดเปนไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน
แดงมาดี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
เศษสวน เพื่อใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.87/81.50 ที่ไดดําเนินการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ80/80 และสอดคลองกับลัฐิกา ผาบไชย ( 2549: บทคัดยอไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําไทย
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 )เปน 82.83/81.75 ตามเกณฑที่กําหนด 80/80แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพในการใชเปนสื่อในการเรียนการสอนจริงทั้งนี้เนื่องจากจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพื่อ สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สํ าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 นี้ไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการ
วางแผน ดําเนินการสราง แกไข ปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งสองดานสําหรับเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (𝑥̅ =24.98) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน
(𝑥̅ =12.16) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ขนิษฐา ชานนท (2532:9)ที่กลาววา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี ที่จากความแปลกใหม
และจากความสามารถในการแสดงภาพ สีและเสียง ตลอดจนเกมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเราความสนใจของนักเรียน
ไดเปนอยางดีและสอดคลองกับแนวคิดของนิพนธ ศุขปรีดี (2531:27-28) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถตอบสนองตอการเรียนรูรายบุคคลไดดี เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง
โดยไมตองเรงหรือรอเพื่อนนักเรียนแตละคนสามารถโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหไมเบื่อหนายใน
การเรี ยนนอกจานนี้ ยั งสอดคลอ งกั บ งานวิ จั ยของชุ ติม า จั น ทรจร ( 2544: บทคัด ย อ )วิ จั ย เพื่อ สร า งบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรชว ยสอนเรื่อ ง คํา ศั พ ทใ นวิ ชาภาษาไทยสํา หรั บนั ก เรีย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 5ผลการวิ จัย พบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการวิจัยสรุปไดวา
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 0.05
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงเปนสื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่จะทําใหนักเรียนมี
ความรูเพิ่มขึ้น สามารถใชเปนสื่อถายทอดความรูเกาแกนักเรียนไดเปนอยางดีทําใหนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผล
ปรากฏวาความพึงพอใจ ผลปรากฏวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก(𝑥̅ =4.49,SD=0.05) พบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหามีความยากงายเหมาะสม
, ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.65 รองลงมาไดแก เนื้อหาบทเรียนมีคุณคาตอการ
เรียนรู ,สามารถเลือกบทเรียนไดตามความตองการ,แบบทดสอบทายบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น,
นักเรียนพอใจที่จะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,คอมพิวเตอรชวยสอนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน
เฉลี่ย 4.52,ทําใหจําบทเรียนไดดีเฉลี่ย4.48, การสรางบทเรียนครอบคลุมเนื้อหาวิชา,ตัวหนังสืออานงาย ชัดเจน ,มี
เทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสม นาสนใจ,บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดมากขึ้น เฉลี่ย
4.43 ระยะเวลาในการนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม เฉลี่ย 4.39 และสามารถทบทวนความรูที่ยังไมเขาใจไดดีทํา
ใหงายตอการเรียนรูเฉลี่ย 4.35 สรุปไดวา นักเรียนเห็นประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะขณะ
เรียนมีความรูสึกชอบ สนุก และอยากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีก เพราะจะทําใหเขาใจเนื้อหาไดดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ควรมีการเตรียมและทดลองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ใหพรอมสําหรับการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร หูฟง
2.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น เชน การทํา
แบบฝกหัดทักษะหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจใชโปรแกรมชวยสรางอื่นชวย
3.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชมัลติมีเดีย มีเพลง มีเกม ใหมากยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. (2545). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
2545:1.
คณาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. (2530). เทคโนโลยีและนวัตกรรม. 2532:19.
Insteraction Design และสถาบันราชภัฏสกลนคร. (2536). ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนําไปสู
รูปแบบการสอนรูปแบบใหม. 2536:90.
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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
Development of The Learning Process by Integrating The Concept of Intellectual
Psychology to Improve The Life Skills of Computer Students in The 4th Year of Faculty of
Education, Nakhon Sawan Rajabhat University.
ดวงใจ พุทธเษม
Duangjai Puttasem
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตต
ปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนผู
ศึกษาไดนําทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอนของ ADDIE MODEL มาใชในการดําเนินการวิจัย ทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน วิธีสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชใน
การวิ จัย ไดแก กระบวนการจัดการเรี ยนรูโ ดยบูร ณาการแนวคิดจิต ปญญาศึกษา แผนการจั ดการเรียนรู และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บรวบรวมขอมูลตาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจยั พบวา
ไดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้น ไดแก 1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in) 2) สุนทรียสนทนา
(Dialogue Conversation) 3) การสะทอน (Reflection) 4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)
5) การจดบันทึก (Journaling) และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการสอน
แบบจิตตปญญาศึกษา พบวาผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่มกี ระบวนการสอนแบบจิตตปญญา
ศึกษามีความเหมาะสมมาก (𝒙̅ = 4.80) เมื่อนักศึกษาไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา และพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : จิตตปญญาศึกษา / ทักษะชีวิต
Abstract
The research objectives were to study and design learning activities using the intellectual
psychology process to improve students' life skills. To study the learning achievement of the
students before and after the study, the students adopted the teaching design theory of ADDIE
MODEL Used to conduct research. Experiment with the samples used in the study. The students
in computer education year 4 of the academic year 2016, which is studying in the first semester
of 2016 academic year. Simple random sampling method. The instruments used in the study
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were the learning process by integrating the concept of mental intellectual psychology. Learning
management plan and the test of achievement. Data were analyzed by mean, standard
deviation, dependent samples t-test.
The research results indicate that :
The results of the teaching and learning activities were taught by intellectual psychology.
There are five stages of learning process: 1) Prepare to study. Check-in 2) Dialogue Conversation
3) Reflection 4) Manual Check-out 5) Journaling. The results of the study on the appropriateness
of the learning management plan with the psychosocial teaching process. It was found that
experts rated the quality of the learning plan with the psychosocial teaching process (𝒙̅ = 4.80).
When students are provided with learning activities, courses and learning management using
intellectual psychology. The students 'post-learning achievement was significantly higher than
before learning at the .05 level, and they were satisfied with the learning activities using the
intellectual learning process to improve the students' life skills. And the satisfaction of teaching
activities was at a high level.
Keywords: intellectual psychology / life skills
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สั ง คมในยุ ค ป จ จุ บั น เป น ยุ ค ของข อ มู ล ข า วสารและการนํ า เทคโนโลยี ต า งๆ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
สลับซับซอนมาใช ตลอดจนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นบุคคลในสังคมตองดําเนินชีวิตอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่งตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้ทาใหบุคคลในสังคมโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังอยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยที่อยูในชวง
การปรับตัวเขาสูวัยผูใหญจึงเปนวัยที่ทําใหมีความวิกฤติมากกวาชวงวัยอื่นๆ เนื่องจากมีภาวะอารมณแปรปรวนสูง
วุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ ยังมีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองในสังคม ขาดทักษะและ
ประสบการณในการเผชิญและแกไขปญหา นอกจากนี้วัยรุนยังเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนมาก ทําใหเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไดงาย (ศศิวิมล เกลียวทอง. 2557) ดังนั้นหากวัยรุนมีทักษะชีวิต มีความมั่นคงทางจิตใจ ก็จะทํา
ใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดและอยูในสังคมอยางมีความสุขเนื่องจากทักษะชีวิตมีความสัมพันธกับการ
แกไขปญหาระดับบุคคล
ทศวรรษใหมทําใหเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งระบบคอมพิวเตอรระบบอินเทอรเน็ต
ถูกมองวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งบางครั้งสวนทางกับสภาวะจิตใจ สมรรถนะ ทักษะที่มนุษย
พึงมีเพราะความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมการหลอหลอมรวบรวมความคิดความเชื่อของกลุมคนที่บุคคลใน
สังคมจะตองตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหมอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางมากนี่เองไดสงผล
กระทบตอเด็กผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวอาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทาง
อารมณ จิตใจ และมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย ครูจึงตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิตครูจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการสอนที่มีศิลปะดวย ศิลปะนั้นไดแก มีความรูความเขาใจในทฤษฎีการ
สอน ตลอดจนการประยุกตทฤษฎีการสอนนั้นไปเปนวิธีการสอน อีกทั้งตองพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยที่ควรคํานึงถึงตอ
การจัดการสอนคอมพิวเตอรดวย (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 2540) ปญหาอีกประการหนึ่งที่ไมควรมองขามคือ ปญหาที่
ผูสอนทําหนาที่เปนผูใหความรูและถายทอดความรูเทานั้น ผูเรียนจึงเปนเพียงผูรับความรูแตเพียงอยางเดียว ทําให
เปนอีกปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2545)
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ทักษะชีวิต (life skills) เปนความสามารถของบุคคลหรือทักษะที่มนุษยทุกคนตองมีและใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อชวยใหตนเองมีความสุขสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและประสบความสําเร็จ (มัณฑรา ธรรมบุศย
.2553) ประกอบดวยการมีความรูและเจตคติที่ดี มีความสามารถในการจัดการกับปญหาใด ปญหาหนึ่งของตนเองได
เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูรอดไดในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีภาวะวิกฤติในยุคปจจุบันอยางมีความสุข
และเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต จากความสําคัญดังกลาวจึงควรสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
ชีวิตเนื่องจากเปนทักษะที่ทําใหนักศึกษารูจักตนเองทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษามี
การดํารงชีวิตที่มีความสุข เกิดการพัฒนาตนเองโดยการใชความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณและความเครียดในการแกไขปญหาใหกับตนองอยางฉลาด ทักษะชีวิตจะสงผลใหนักศึกษาฉลาดรู ฉลาด
เลือก ฉลาดปฏิบัติ และรูจักยับยั้งชั่งใจ บุคคลที่มีทักษะชีวิตจะเปนคนที่มีเหตุผลรูจักเลือกการดํารงชีวิตที่เหมาะสม
(ศศิวิมล เกลียวทอง. 2557) ซึ่งปจจัยที่สงผลใหบุคคลมีทักษะชีวิตนั้นจากผลการวิจัยพบวามีปจจัยหลายดานไดแก
การมองโลกในแงดีสงผลตอทักษะชีวิต (นิสิตา อังกุล. 2552) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน ลักษณะมุง
อนาคต การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสงผลทางบวกตอทักษะชีวิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ศศิวิมล เกลียวทอง. 2556) ตัวแปรลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน เจตคติตอ
จิตสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม การรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธทางบวกตอจิตสํานึก
สาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 (สุคนธา เส็งเจริญ. 2555) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวาการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่ชวยใหบุคคลมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความผาสุกในชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคมที่เพียงพอจะชวยใหบุคคลมีการปรับตัวที่เหมาะสม สามารถแกปญหาตางๆ ไดซึ่งการสนับสนุนทางสังคม
จะทําใหคนมีประสบการณที่ดี มีความมั่นคงอันจะสงเสริมหนาที่ในการตอสูปญหาของแตละคนไดดีขึ้น การ
สนับสนุนทางสังคมชวยลดโอกาสการเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตโดยชวยใหความเครียดจากการที่คนเรารูสึกวาไม
สามารถชวย ตัวเองได รูสึกดอยไมเห็นคุณคาของตนเอง (มาลัย สาราญจิตต. 2540 ; อางอิงมาจาก
Wortman,1984 ; Cohen&Wills, 1985 ) ซึ่งลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว
เพื่อน หรือคน ที่เกี่ยวของ เมื่อบุคคลอยูในภาวะวิกฤต การสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญโดยนักศึกษาที่ไดรับการ
สนับสนุน ทางสังคมมากจะมีทักษะในการตัดสินใจและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (ษมาพร ศรีอิทยาจิต. 2548)
จะเห็นไดวาทักษะชีวิตเปนทักษะที่มีความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาใหสามารถพัฒนาตนเองโดยการ
ใชค วามคิด ความตระหนัก รูในตน การปรับตั ว การตัด สินใจ การสื่อสารและการสรา งสัม พันธภาพ
การจัดการ กับอารมณและความเครียดในการแกไขปญหาใหกับตนเอง ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ชั้นปที่ 4 เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการรูจักแกปญหาสําคัญที่เกี่ยวกับคนและสิ่งแวดลอม และปญหาที่เกิด
จากพฤติ ก รรมมนุ ษ ย ผู วิ จั ย ในฐานะเป น ผู ทํ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอน ในสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
หลักสูตรการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะหตนเอง
การเขาใจตนเองอยางแทจริง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค โดยยึด กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ในระดั บอุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education; TQF : HEd) ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สอดคลองกับบริบททางสังคม
และผูเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเปนการศึกษาที่ตองพัฒนามนุษยอยางเปนองครวม เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผานวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูภายในตนเอง และทําใหผูเรียนได

1260

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา
2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560 โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนธันวาคม - เดือน
กุมภาพันธ 2561
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน ใชวิธีสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมการจัดการเรียนรูโ ดยใช
จิตตปญญาศึกษา มีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู ไดแก
1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอด
ความรู (Check-in)
2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)
3) การสะทอน (Reflection)
4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)
5) การจดบันทึก (Journaling)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กอนและหลังเรียน
- ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ ดยใชกระบวนการจิตตปญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา
2560 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน ใชวิธีสุมอยางงาย โดยจับฉลาก
2. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร โดยเปนเนื้อหาวิชาเฉพาะดาน หลักสูตรคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุงป 2558
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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1. แผนการจัดการเรียนรูโ ดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปญญา
วิธีการเก็บขอมูล
ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห(Analysis)
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใช
จิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะหการเรียนของนักศึกษาจากผลการเรียนปการศึกษาที่ผานมา สัมภาษณจาก
อาจารยผูสอนในรายวิชาอื่นๆ
2. กอนทําการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร อาจารยผสู อนไดทํา
การสัมภาษณโดยผานแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน ความคาดหวังในรายวิชาที่เรียน และสิ่งที่
นักศึกษาตองการอยากใหมีจากการเรียนในรายวิชานี้
3. นําผลการจากสัมภาษณจากนักศึกษา เปนสวนหนึ่งในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรดวย
ขั้นที่ 2 ดานการออกแบบ (Design)
1. กําหนดเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลที่จะ
เกิดกับผูเรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งผูศึกษาไดเลือกรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคิดของจิตตปญญาศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สติอยูกับตัว มุงพัฒนาทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการคิด ทักษะในการนําเสนอ
ทักษะในการทํางานเปนกลุมและทักษะในการบริหารเวลาและสะทอนใหเห็นในมุมตางๆของการเรียนการสอน
2. กําหนดทฤษฎีการสอน โดยคํานึงถึงการนามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับเงื่อนไขหรือสภาพการณในการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับการเรียนรูประเภทตางๆที่ตองการซึ่งผูศึกษาไดเลือกทฤษฎีของจิตตปญญาศึกษามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน
1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in)
2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)
3) การสะทอน (Reflection)
4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)
5) การจดบันทึก (Journaling)
3. กําหนดองคประกอบและรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน
3.1 วัตถุประสงคการเรียนการสอน (Instructional Objective) ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรูและเปนเจาของความรู ผูเรียนสรางความรูด วยตนเองผานกระบวนการเรียนรูอยางใครครวญตามแนวคิด
จิตปญญาศึกษา ผูเรียนใชทักษะกระบวนการเรียนการสอนอยางใครครวญตามแนวคิดจิตปญญาศึกษา
เปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาวิชาอยางวิเคราะหขอมูลกอน
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities)
3.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนไมเนนการบรรยายเนื้อหาวิชาแตเปนการสราง
บรรยากาศที่อานวยใหผูเรียนเกิดแรงบัลดาลใจเกิดความอยากรูอยากคนควาหาความรูอยางมีสติ เรียนรูดวยตนเอง
3.2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปการใชคําถามเพื่อตอบ
คําถามจะกระตุนใหผูเรียนคิดและใชการเรียนในรูปแบบตางๆตามบริบท
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3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลดวยตนเองจะ
ทําใหผูเรียนเกิดองคความรูใหม เพิ่มพูนทักษะดานความคิด สามารถแยกแยะขอเท็จจริงที่สิ่งถูก ผิดได
3.2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดวยการศึกษา
คนควาและแกไขปญหาตางๆที่เจอดวยตนเอง
3.2.5 ใชกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียนเพื่อสรางความทาทายและกระตุนให
ผูเรียนเกิดการสนใจเรียน
3.2.6 กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับอิสระในการคิดออกแบบการนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบทีส่ รางสรรคแตกตางจากการเรียนในรูปแบบเดิม
3.2.7 กิจกรรมที่สรางหนาที่หรือความรับผิดชอบใหแกผูเรียน
3.2.8 การประเมินและวัดผลตองอยูในบริบทที่เกิดขึ้นจริง
3.3 โครงสรางและขั้นตอนกิจกรรมสอดแทรกแนวคิดของจิตตปญญาศึกษา
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย 3 สวน คือ
3.3.1 ขั้นนํา
3.3.1.1 เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in)
3.3.1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)
3.3.2 ขั้นสอน
3.2.2.1 การสะทอน (Reflection)
3.2.2.2 การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)
3.3.3 ขั้นสรุป
3.3.3.1 การจดบันทึก (Journaling)
3.4 การประเมิน (กรมวิชาการ, 2545 และอัจฉรา เสาวเฉลิม, 2546) การประเมิน
ระหวางเรียน (Formative Evaluation)
3.4.1 ผูสอนมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนเปนระยะๆ
3.4.2 การประเมินเปนลักษณะการ ประเมินตามจุดมุงหมายโดยเนนถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
3.4.3 การประเมินเปนลักษณะเปนการประเมินที่อาศัยบริบทจริงทางสังคมผนวก
กับวิธการประเมินที่หลากหลายวิธี
3.4.4 เกณฑในการประเมินตองใชตองอยูในบริบทของความเปนจริง
3.4.5 ศึกษาวัตถุประสงคการเรียนการสอนและนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของ
การประเมิน แลวจึงเลือกเครื่องมือในการประเมินที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ใหเปนการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียนรอบดานตามสภาพจริง
3.4.6 การประเมินผูเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมิน
หลังเรียน (Summative Evaluation) ใชวิธีประเมินที่หลากหลายเนนการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะทํางาน
โดยการประเมินเปนการประเมินตามสภาพจริง
3.5 การจัดประสบการณ (Experimental Learning Activities)
3.5.1 ผูสอนมีบทบาทในการกระตุน และจูงใจใหผเู รียนสนใจเรียน
3.5.2 ใหผูเรียนมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.5.3 เรียนมีความสามัคคีและมีสว นรวมในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5.4 เนนทักษะกระบวนการคนควา สืบคนขอมูลดวยตนเอง
3.6 สื่อและอุปกรณ (Media and Material) (Savery and Duffy ,1995)
3.6.1 เปนสื่อที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน
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3.6.2 สงเสริมทักษะการสืบคนขอมูล
4. กําหนดลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู
4.1 แผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนตามแนวคิดจิต
ปญญาศึกษา รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูค อมพิวเตอรทมี่ ีกระบวนการเรียนการสอนแบงออกเปน 8
แผนการจัดการเรียนรู ทั้งหมด 16 สัปดาห
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา
ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบ
กิจรรมการเรียนรู
แนวคิดจิตปญญาศึกษา
1. ขั้นนํา
1.1 เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in) โดยการให
สติอยูกับตัว อาจารยสรางแรงบันดาลใจดวยการใชสื่อมัลติมเี ดียหรือสื่อการสอน
ประเภทอื่นๆและอาจารยเปนผูส รางบรรยากาศที่ทําใหนักศึกษาเกิดการคิดอยามี
สติในหองเรียน
1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) พูดและฟงเพื่อนพูดอยาง
ใครครวญ ไตรตรองฟงอยางรูเทาทัน ใหแขวนลอยคําถามใหผูพูดไดอยาง
เชื่อมโยงอาจารยเปนผูชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูในชั่วโมงพรอมทัง้ ชี้แจง
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งแจงวิธีการวัดประเมินผลการเรียน
ใหแกนักศึกษา
2. ขั้นสอน
2.1 การสะทอน (Reflection) สะทอนความคิดความรูสึก ตามหัวขอ และ
ประเด็นตางๆ อาจารยใหนักศึกษาทํางานกลุมหรืองานรายบุคคลสืบคนขอมูล
และแกไขปญหาที่เจอดวยตนเองโดยมีอาจารยเปนผูคอยชี้แนะและใหการ
สนับสนุนการทํางานของนักศึกษาจะไดรับอิสระในการคิดออกแบบนําเสนอ
ผลงานมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อความทาทายและกระตุนใหนักศึกษาสนใจใน
การเรียนอยูเสมอ
2.2 การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out) ทบทวนวาวันนี้ผูเรียนได
เรียนรู อะไร และใหสรุปพรอมงานที่ไดรับมอบหมายการเรียนครั้งตอไป อาจารย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแลว ฝกการแกไขปญหาที่เจอ
ดวยตัวเอง โดยมีอาจารยเปนผูใหคําแนะนารายบุคคล การสอนมักจะทําเมื่อมี
คําถาม เปนการสอนแบบรายบุคคลหรือรายกลุม
3. ขั้นสรุป
3.1 การจดบันทึก (Journaling) แสดงใหเห็นความกาวหนาเปนระยะและ
ทบทวนเปนระยะสงผูส อน ทําใหผเู รียนไดตระหนักถึงทักษะชีวิตที่จะตองเกิดขึ้น
5. การสรางแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังนี้
5.1 ศึกษาและวิเคราะหจดุ ประสงคการเรียนรูของรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร
5.2 ศึกษาเอกสารและตําราเรียน รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร
5.3 สรางตารางวิเคราะหและจัดแบงเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
5.4 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา
จากเอกสารตาง ๆ และศึกษาจากรูปแบบกระบวนการสอนทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น
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5.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกระบวนการสอนแบบแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา
จํานวน 8 แผน เวลา 32 ชั่วโมง แผนละ 4 ชั่วโมง แลวนําไปใหผเู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู
6. กําหนดลักษณะของแบบทดสอบของผูเรียน
แบบวัดแบบทดสอบทางการเรียน รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร
ลักษณะของแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สรางแบบทดสอบจากการวิเคราะห
ระดับการวัดผลพฤติกรรมทางดานจิตพิสัยและจุดประสงคการเรียนรูจึงเปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ (สมนึก
ภัททิยธนี. 2546 : 194) จํานวน 30 ขอ
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา (Development)
เครื่องมือที่ไดจากขั้นการออกแบบ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชการสอนตาม
แนวคิดจิตปญญาศึกษา แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา นํามาตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญตรวจหาคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา
ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจยั ไปใหผูเชี่ยวชาญดําเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการ
เรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา ดังนี้
1.1 นําแผนการจัดการเรียนรูทสี่ รางขึ้นไปทําการตรวจสอบโดยผูเชีย่ วชาญ 3 ทาน ไดแก
1.1.1 อาจารย ดร.อาภากร โพธิ์ดง อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1.1.2 อาจารยภิรญา โพธิพิทักษ อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1.1.3 อาจารย ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อตรวจหาความตรงของจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน ในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบประเมิน
ความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2536 :
124)
5 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมนอย
1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีส่ ุด
และตอนทายเปนแบบปลายเปดมีไวใหผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเพือ่ ใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
1.2 นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยโดย
ใชเกณฑการวิเคราะห ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2536 : 124)
4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
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ในแตละดานถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป คาเฉลี่ยรวมทุก
ดานเทากับ 4.80 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สรุปไดวาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลองเหมาะสมสามารถนําไปใชได (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 8-11; อางถึงใน สิริลักษณ นาควิสุทธิ์. 2548) และ
ไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสม
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา
ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา
2.1 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรู (Index item – objective congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนจากการพิจารณาดังนี้
(เกษม สาหรายทิพย. 2539 : 183)
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงค
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือไม
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไมตรงตามจุดประสงค
เกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได
2.2 นําคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู พบวา ขอสอบทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูอยูที่
0.67 – 1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 แสดงวาขอสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา (เกษม สาหรายทิพย. 2539 : 183) ทําการ
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับแกไขจํานวน 30 ขอ
2.3 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญและแกไขเรียบรอย
แลว ไปทดสอบกับนักศึกษา ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และไมใชกลุมตัวอยาง โดยการตรวจการให
คะแนนแบบทดสอบแตละขอ ให 1 คะแนนสําหรับขอที่นักศึกษาทําถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ทํานักศึกษา
ไมถูก
ขั้นที่ 4 ขั้นนําไปใช (Implementation)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา
2560 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
การดําเนินการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้ ผูศึกษาไดดาเนินการ ดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษากลุมทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 ดวยแบบทดสอบวัดความรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรจํานวน 30 ขอ
ระยะเวลา 60 นาที แลวตรวจแบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล
2. ดําเนินการทดลอง โดยผูศึกษาไดดําเนินการสอนนักศึกษากลุมทดลอง โดยใชกระบวนการเรียนการ
สอนแบบจิตปญญาศึกษา และดําเนินการสอนกลุมควบคุมดวยกระบวนการสอนแบบปกติ จํานวน 8 คาบ 32
ชั่วโมง คาบละ 4 ชั่วโมง ดวยตนเอง
3. หลังการทดลองสอนทําการทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุมทดลองดวยแบบทดสอบวัดผลความพึง
พอใจทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ฉบับเดียวกันกับทดสอบกอนเรียนแลวตรวจ
แบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนหลังเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล
4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู คอมพิ วเตอรกอนเรียนและหลั งเรีย นไปวิ เคราะหโดยใชวิธี การทางสถิ ติเพื่อทดสอบสมมุติ ฐานและสรุ ป
ผลการวิจัย

1266

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
1. การวิเคราะหขอมูล
ในการประเมินผลครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในการหาขอมูลเพื่อตอบ
คําถามตามที่ระบุในวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการดําเนินการ
ทดลองในขั้นนําไปใช ซึ่งดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเรียนกอนเรียนของนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบแนวคิดจิตปญญาศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร
ของนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.1 นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบแนวคิดจิตปญญาศึกษามาหาคาเฉลี่ยของคะแนนผลทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทดสอบความแตกตางของคะแนนผลทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน
1.2 นําคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบแนวคิดจิต
ปญญาศึกษาที่ไดรับการสอนแบบปกติมาหาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวอยางเปนอิสระ
จากกัน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
1. ผลการวิเคราะหจากขั้นวิเคราะหนํามาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชการสอนแบบจิตปญญาศึกษาแสดงดังภาพที่ดังนี้
1. ขั้นนํา

เตรียมความพรอมในการ
เรียน การถายทอดความรู
(Check-in)
สุนทรียสนทนา (Dialogue
Conversation)

2. ขั้นสอน

การสะทอน (Reflection)

การทบทวนบทเรียนดวย
ตนเอง (Check-out)

โดยการใหสติอยูกับตัว อาจารยสรางแรงบันดาลใจ ดวยการ
ใชสื่อมัลติมเี ดียหรือสื่อการสอนประเภทอื่นๆและอาจารย
เปนผูสรางบรรยากาศที่ทาใหนักศึกษาเกิดการคิดอยางมีสติ
ในหองเรียน
พูดและฟงเพื่อนพูดอยางใครครวญ ไตรตรองฟงอยางรูเทา
ทัน ใหแขวนลอยคําถามใหผูพูดไดอยางเชื่อมโยง
อาจารยเปนผูชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูในชั่วโมงพรอม
ทั้ ง ชี้ แ จงกิ จ กรรมกระบวนการเรี ย นการสอนรวมทั้ ง แจ ง
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนใหแกนักศึกษา
สะทอนความคิดความรูสึก ตามหัวขอ และประเด็นตางๆ
อาจารยให นัก เรี ยนทํ างานกลุม หรื องานรายบุคคลสื บค น
ขอมูลและแกไขปญหาที่เจอดวยตนเองโดยมีครูเปนผูคอย
ชี้แนะและใหการสนับสนุนการทํางานของนักเรียนจะไดรับ
อิ ส ระในการคิ ด ออกแบบนํ า เสนอผลงานมี กิ จ กรรม
หลากหลายเพื่อความทาทายและกระตุนใหผูเรียนสนใจใน
การเรียนอยูเสมอ
ทบทวนวาวันนี้ผูเรียนไดเรียนรู อะไร และใหสรุปพรอมงาน
ที่ไดรับมอบหมายการเรียนครั้งตอไป อาจารยใหนักศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในเนื้ อ หาวิ ชาที่ เ รี ย นไปแล ว ฝ ก การแก ไ ข
ปญหาที่ เจอดว ยตัว เอง โดยมีอ าจารย เปน ผูใ หคํา แนะนํ า
รายบุคคล การสอนมักจะทําเมื่อมีคําถาม เปนการสอนแบบ
รายบุคคลหรือรายกลุม
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3. ขั้นสรุป

การจดบันทึก
(Journaling)

แสดงใหเ ห็ น ความก า วหน า เป นระยะๆ และทบทวนเป น
ระยะสงอาจารยผูสอน ทําใหผูเรียนไดตระหนักการมีทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสม

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่
ไดรับการสอนดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา
กลุมทดลอง
N
S.D.
t
𝒙̅
กอนเรียน
25
6.33
2.08
3.83*
หลังเรียน
25
10.09
2.44
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (t(.05,29)= 1.725)
จากตารางที่ 2 พบวานักศึกษา ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาที่ไดรับการสอนดวย กระบวนการ
เรียนการสอนแบบจิตปญญารายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
ลําดับ
รายการ
S.D.
ความหมาย
𝒙̅
1. ดานบรรยากาศ
4.60
บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
0.61
มากที่สุด
การทํากิจกรรมในหองเรียนมากขึน้
2. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
4.70
0.62
มากที่สุด
ชวยเหลือตอตนเอง และกลุม
3. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน
4.60
0.77
มากที่สุด
ในการเรียน
4. บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรม
4.20
0.60
มาก
ไดอยางอิสระอยางมีขอบเขต
5. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักศึกษาเกิดความคิดที่
4.20
0.43
มาก
หลากหลายในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
6. ดานกิจกรรมการเรียน
4.09
.50
มาก
กิจกรรมการเรียนรูม ีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7. กิจกรรมการเรียนรูส งเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
4.50
.69
มาก
ความคิด
8. กิจกรรมการเรียนรูส งเสริมการคิดและตัดสินใจ
4.40
.79
มาก

1268

9.
10.

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษากลาคิดกลาตอบ
4.30
.59
มาก
กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4.50
.40
มากที่สุด
ในทางที่ดีขึ้น
ลําดับ
รายการ
S.D.
ความหมาย
𝒙̅
11. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาในการ
4.50
.54
มาก
เรียนมากขึ้น
12. กิจกรรมการเรียนรูส งเสริมการเรียนรูรวมกัน
4.30
.56
มาก
13. ประโยชนที่ไดรับ
4.70
.70
มากที่สุด
การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
14. การจัดการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน
4.20
.60
มาก
15. การจัดการเรียนรูชวยใหนักศึกษาสรางความรู ความเขาใจ
4.20
.70
มาก
ดวยตนเองไดอยางมีประโยชน
16. การจัดการเรียนรูทําใหนักศึกษานําวิธีการเรียนรูไปใชในวิชา
4.20
.60
มาก
อื่นๆ
17. การจัดการเรียนรูทําใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดทีส่ ูงขึ้น
4.10
.50
มาก
18. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล
4.40
.40
มาก
19. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและรูจักเพื่อนมากขึ้น
4.20
.60
มาก
20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น
4.70
.60
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษา ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการ
เรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรจากผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาทั้ง 3 ดาน ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประโยชนที่ไดรับ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ขึ้นไป
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ไดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชการ
สอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู 3 ขั้น ไดแก ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการสอนแบบจิตตปญญา
ศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการสอน
แบบจิตตปญญาศึกษาที่ผูศึกษาสรางขึ้นนั้นมีความเหมาะสมมาก
3. นักศึกษามีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาที่ดีขึ้นและรูจัก
ชวยเหลือตนเองและผูอื่น ตระหนักรูในการเรียนการสอนที่มากขึ้น
4. นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูค อมพิวเตอรหลังเรียนที่สงู กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งอาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรี ยนรูที่ มีกระบวนการเรียนสอนแบบจิต ตปญญาศึกษา มีเนื้อ หาเวลาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม
และเนื้อหากิจกรรมการสอนแตละขั้นตอนมีความเหมาะสม ทําใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูอยางใครครวญ มีสติ
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สมาธิและสนใจในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี บรรยากาศการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงบัลดาลใจ
อยากคนควาหาความรู อยากเรียนรูดวยตนเองอยางมีจริยธรรม เมื่อดําเนินการสอนตามขั้นตอนกระบวนการแบบ
จิตตปญญาศึกษาทําใหนักศึกษารูจักการแบงปน เกื้อกูล ทํางานกลุมอยางมีความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันกัน ได
สืบคนขอมูลอยางมีจริยธรรม ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไตรตรองดวยความคิดและแกไขปญหาที่เจอดวย
ตนเอง รูหนาที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อนักศึกษาทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอน ทั้ง 3 ดาน ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประโยชนที่ไดรับอยูในระดับมากซึ่งมากกวา
3.50 แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นและพึงพอใจในการเรียนรูที่มีกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาที่ผูวิจัย
สรางขึ้นนั้น ทําใหนักศึกษาไดที่รับความรูจากการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. กระบวนการเรียนการสอนที่ใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเปนการโอกาสใหผูเรียนไดเกิดการอยากเรียนรูดวยตนเองอยางใครครวญ การปฏิบัติกิจกรรมที่ทํา
ใหผูเรียนสนใจพัฒนาการตนเองเปดโอกาสใหสืบคนขอมูลอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและไตรตรองความคิดแกไข
ปญหาที่พบเจอดวยตนเอง ใชการทํางานกลุมใหเด็กพูดคุยปรึกษากันภายในกลุม ชวยทําใหเด็กเกิดการแลกเปลี่ยน
ทางความคิด ความสามัคคีและมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบที่สรางสรรค โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยชี้แนะแนวทาง
และใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ ซึ่งการเรียนการสอนในคาบนั้น อาจารยตองอธิบายวิธีการในการเรียนใหนักศึกษา
เขาใจถึงวิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการปฏิบัติกิจกรรมในแตละสวน เพื่อจะไดไมเกิดปญหาในการเรียนชั่วโมงนั้น
เนื่องจากแนวทางจิตตปญญาศึกษา มุงเนนการพัฒนาดานในจิตใจ การออกแบบวิธีวิจัยจึงเปนลักษณะเฉพาะ เมื่อ
เทียบเคียงจะเห็นไดวาจะเนนไปทางวิจัยทางคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่
ไมไดมุงเนนเปนตัวเลข ระดับคะแนน หรือจํานวน (สารทิศ สกุลคู, 2559)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. สิ่งสําคัญในการเรียนการสอนจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยควรใชเทคนิค ลดอคติ (Bias) เพื่อการเก็บ
ขอมูลที่สมบูรณ
2. การเรียนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาควรเนนใหนักเรียนฝกคนควาหาความรูอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และวิเคราะหขอเท็จจริงไตรตรองความความคิดอยางมีวิจารณญาณดวย หากผูเรียนไมลงมือ
ปฏิบัติการเรียนการสอนจะไมมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยไดเนนในสวนกิจกรรม
กระบวนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการคนควาหาความรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะในการคิด ทักษะในการทํางานกลุม ทําใหเกิดความสามัคคีและทักษะในการนําเสนอผลงานเปนสวนใหญ
สําหรับผูที่จะนําไปปรับใชควรศึกษาใหละเอียดในสวนบทบาทของผูสอน และอาจปรับเวลาในการทํากิจกรรม
เพิ่มเติมสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามสภาพการเรียนการสอนในรายวิชาและสถานศึกษาของตนเอง
4. หัวใจสํา คัญของการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา คือ การไตร ตรองทางความคิด ที่
คุณธรรม จริยธรรม การสรางบรรยากาศที่ทาใหนักศึกษาเกิดการคิดอยางตะหนักในหองเรียน เกิดความอยากรู
อยากเรี ย นด ว ยตนเอง ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ได ด ว ยการใช กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายในชั้ น เรี ย น เพื่ อ สร า งความท า ทาย
ตะหนัก ทําใหเกิดสมาธิ และกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน บรรยากาศการเรียนอํานวยไปสูการแสดงความคิดเห็น มี
การนําเสนอและอภิปรายรวมกัน รวมไปถึงการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก
The Development of Web - Computer Basics Course for Grade 6 student of Anubantak
School.
เบญจมาภรณ เชียงทา1, รัชนีกร เครืออยู2 และเฉลิม ทองจอน3
Benjamaphorn Chiangtha1,Ratchaneekorn kreuayoo2 and Chalerm Thongjon3
1

นักศึกษาชั้นปที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก
3
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตากเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอน และหลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต
และเพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนบนเว็บไซต
ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังการเรียนการสอนบนเว็บไซต มีคาสูงกวาคะแนน
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นกั เรียนยังไดรับทักษะการใชงานจากบริการฟรีจากทาง Google ไมวา จะเปน
หลักการคนหาขอมูลดวย Google Search , การสงจดหมายอีเล็กทรอนิกสดวย G-mail , การอัพโหลดและแชรไฟล
ดวย Google Drive และการสรางเว็บไซตเพื่อการศึกษาดวยตนเองดวย Google Site จึงเปนผลพลอยไดจากการใช
เครื่องมือเว็บไซตเพื่อการศึกษาทีผ่ ูวิจัยไดนํามาใชซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงคขางตน 1
Abstract
The research of the development of instructional systems through introducing the use of
different websites to Prathom Suksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak School. The objectives of
this research were to construct and develop the instructional system in basic computer skills on
Prathomsuksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak school about website usage.
First, to study the learning achievement of Grade 6 students after learning with the
format. Second, to evaluate the students' satisfaction with the on-site instruction.
The result was mostly positive. Pre and post tests were compared and the learning
outcome of Grade 6 students of Anubantak school through learning style on the website showed
1

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2 ครูผ้ สู อนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนอนุบาลตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก
3 อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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that they improved after teaching the topic about website. This was visible through the scores
gathered before and after the instructions.
The results of the student satisfaction survey showed that the satisfaction level was at
the highest. Students were able to access to Google's free-of-charge skills, Google Search, E-mail,
G-mail, uploading, and Google Drive.
Researchers used building self-study website with Google Site and sharing by-product of
the educational web site tools.
ความเปนมาและความสําคัญ
แนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 เนนผูเรียนเปนสําคัญดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรูสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการเกี่ยวกับการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาองคประกอบที่สําคัญของ
กระบวนการเรียนการสอนจึงตองอาศัยสื่อ ทั้งนี้สื่อจะชวยเพิ่มพูนประสบการณใหแกผูเรียนไดมสี วนรวมในบทเรียน
ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี
ปจจุบันมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้นผูเรียนรูรุนใหมจะเปนผูเรียนที่รักใน
การศึกษาคนควาเรียนรูด วยตนเองมีความคิดริเริม่ สรางสรรคสิ่งใหมๆมีความรูและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองมากขึ้น (ลัดดาวัลย เพชรโรจน,2539:122) ซึ่งเปนที่ยอมรับวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ”ไดกลายเปน
ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนโดยการปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ใหเกิดประโยชนในทุกๆดานซึ่งมีขอ กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 วาดวยรัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรดานการผลิตและผูให
ความรูส ามารถตลอดจนผูเ รียน ใหมีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูด วยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเจตนารมณของ
พระราชบัญญัตินไี้ ดประกาศชัดวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยาง
ตอเนื่องและสาระทั้งหมดของพระราชบัญญัตินี้ตองใหคนไทยนั้นไดมี “ชีวิตแหงการเรียนรู” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให
ไปสู “สังคมแหงภูมิปญ
 ญา” อยางแทจริง
บทเรียนที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเรียนการสอนบนเว็บไซตหรือคอมพิวเตอรมลั ติมีเดียจะสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนไดรับรูขอ มูลตางๆไดรวดเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหมกวาโดยรวมการ
ทํางานของภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววีดีทัศนเสียงขอความที่ใชรวมกันกับระบบคอมพิวเตอร
ในรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เปนรายวิชาที่มุงเนนในเรื่อง การใชบริการฟรีจาก Google ในการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียน ไดใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางคุมคา ไมวาจะเปน บริการจากGoogle Search เพื่อให
นักเรียนสามารถคนหาสิ่งที่ความรูท ี่ตองการ, บริการจาก Gmail เพื่อใหนักเรียนสามารถรับ-สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว,บริการจาก Google drive เพื่อใหนักเรียนมีพื้นที่ในการเก็บขอมูลออนไลนและ
สามารถแชรขอมูลใหกับบุคคลอื่นไดหรือบริการจาก Google site เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางเว็บไซตสําเร็จรูป
เพื่อเผยแพรความรูส ูสาธารณะ
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เนื่องจากผูเรียนบางคนมีความสามารถในการรับรูในการเรียนการสอนที่ชาโดยการเรียนการสอนนั้น ผูวิจัย
มีความเห็นวาพื้นฐานของนักเรียนมีความแตกตางกันบางกลุมตองการการทบทวนนอกเวลาเรียนมากกวากลุมอื่นๆ
จึงจะสามารถเขาใจในเนื้อหาและนําไปประยุกตใชได เพื่อเพิ่มชองทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองอีกทั้ง
สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนใหผูเรียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงมีโอกาส
เขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ จากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนใหมีการเรียนการสอนบนเว็บไซตโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการใชตัวหนังสือ กราฟฟก ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมี การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนและสง เสริมใหนกั เรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียนดวยตนเองภายนอกชั้นเรียนได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนอนุบาลตาก
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน
เนื้อหา
การใชงานบริการฟรีจาก Google คือ Gmail,Google Drive และ Google site
ตัวแปร
ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนบนเว็บไซต
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการสอนบน
เว็บไซต
กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบการเรียนการสอนบน
เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน
กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน
เครื่องมือที่วิจัย
1. เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
2. แบบทดสอบ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
1.การหาประสิทธิภาพของเว็บไซต
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.วิเคราะหคณ
ุ ภาพของเว็บไซต โดยผูเชี่ยวชาญทําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเว็บไซด
ทางการศึกษา โดยใชวิธีการตั้งคําถาม ในดานการจัดรูปแบบ ดานเนื้อหาบทเรียน ดานการออกแบบ ดานการ
ประเมินผล ขอเสนอแนะเพิ่มเติม แลวใหผูกรอกแบบสอบถามทําเครื่องหมายถูกลงในชองวางที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็น จากเกณฑ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2.หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บดัดแปลงจากแนวทางการประเมินเว็บไซตของ Waterhouse
(2005) จากหนังสือ The power of eLearning: the essential guide for teaching in the digital age ใน
หัวขอ Website Design โดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตรวจสอบประกอบดวย Checklist 3 ประเด็นหลัก
1. ความนาเชื่อถือ
2. คุณภาพในการออกแบบ
3. คุณภาพของเนื้อหา
โดยใชรูปแบบดังนี้โปรดตอบคําถามในแตละรายการโดยเลือกคําตอบใช หรือไมใช จากนั้นใชเกณฑตอไปนี้
ในการใหคะแนนในเรื่อง ความนาเชื่อถือโดยรวม การออกแบบ และคุณภาพ ใชเกณฑดังนี้
0 = แยมาก , 1 = แย , 2 = ปานกลาง , 3 = ดี และ 4 = ดีเยี่ยม
2.การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ รางขึ้นจํานวน 40 ขอไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยหาคาความเที่ยง ตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาวาแบบทดสอบในแตละขอมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้ (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 89-91)
ให +1 = แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางหารเรียนวิชาคอมพิวเตอร
ให 0 = ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางหารเรียนวิชาคอมพิวเตอร
ให -1 = แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
2.นําคะแนนการพิจารณาของผูเ ชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่
มีคาดัชนีความเทีย่ งตรงตั้งแต 0.5 - 1.0 นําผลไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
3.นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตากที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)
4.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน
5.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)
เปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% ของกลุมสูงกลุมต่ําแลวเปดตารางสําเร็จรูปของจุง เตห ฟานแลวเลือกขอสอบที่มี
ความยากงายตั้งแต 0.30-0.83 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24-0.87
6.นําแบบทดสอบที่เลือกจํานวน 30 ขอไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของ คูเดอร ริ
ชารดสัน (KR-20) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 168) ไดคาความเชื่อมั่น .88
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7.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรที่ผา นการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพแลวไป
ใชกับกลุมตัวอยาง
8.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน
9.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาเฉลีย่ ( 𝑥̅ ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และคา T-test
3.แบบประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือทีส่ รางขึ้นเอง จํานวน 1 ชุด โดยใชแบบสอบถามความพึง
พอใจจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยแบบสอบถามความพึงพอใจการใช
เว็บไซตในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.วิเคราะหคณ
ุ ภาพของแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญแลวนําไปแปลผลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑประเมิน
สื่อ (ไชยยศ, 2537: 131-134) ดวยการหาคาเฉลี่ย ( X)
2.หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยใชเกณฑ 80/80
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.ศึกษาหาความรูเ กี่ยวกับการสรางเว็บไซต
2.ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน
3.เก็บขอมูลโดยสรางเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจใชกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บบันทึกขอมูล
5. ตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหา
คารอยละแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน รวมเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวเปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํ หนดไว ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่เรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนดวยการสอนบนเว็บไซต
มีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้
1.ระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลตาก ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.34/83.12 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ระบบการเรียน
การสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและตําราที่เกีย่ วกับการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บไซต และไดดาํ เนินการพัฒนาบทเรียนผานเว็บตามขั้นตอนและหลักการออกแบบบทเรียนผาน
เว็บที่ดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาและวัยของผูเ รียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูของบุคคลทีแ่ ตกตางกันให
ไดเรียนไปตามความสามารถจนประสบความสําเร็จ สามารถทบทวนไดตามตองการจนกวาจะเขาใจไดทุกที่ทุกเวลา
ตามที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับ วิชุดา รัตนเพียร (2542) ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นไววาตามหลักการพืน้ ฐานของการ
เรียนรูนั้นเชื่อวาผูเรียนที่แสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูท ี่ลึกซึ้งกวาและยังสอดคลองกับ ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2544) ซึ่งกลาวไววา การเรียนการสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผเู รียนที่อยูหา งไกลหรือไมมีเวลาใน
การเขาชั้นเรียนไดเรียนในเวลา และสถานที่ที่กําหนดไวไดผูเรียนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเทอรเน็ตไดจาก
ที่บาน ที่ทํางาน หรือสถานศึกษาใกลเคียง การนําเสนอเนื้อหา มีการนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับ แบงแยกหัวขออยาง
ชัดเจนจึงไมทําใหเกิดความสับสนในการเรียน มีการนําเว็บไซตไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง ทําใหมีการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพตามเกณฑทตี่ ั้งไว
2. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใชการสอนบนเว็บไซตรายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.46 มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.98 หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูจากการเรียนบนเว็บไซตวิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตน แลวทําการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.73 มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.74 การวิเคราะห t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 15.82 มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจจิมา บํารุงนา (2557, บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.40 และ มีคา S.D. เทากับ 1.61 คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.17 มีคา S.D.
เทากับ 1.11 มีคา t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 17.60 ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ วจีศิริ (2553, น.134) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนรูแ บบนําตนเองบนเว็บมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะหและคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว านักเรียนที่เรียนรูในหองเรียนปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการการเรียนการสอนบนเว็บไซต
วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.56 เพราะนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมที่ทางบทเรียนจัดกิจกรรมไว ทําใหผูเรียนมีความพอใจตอการเรียน
การสอนบนเว็บไซต เนื่องจากการสอนบนเว็บไซตใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน รวมทั้งชวยใหรูจักคิดและ
ปฏิบั ติอย างเปน ขั้นตอน ทั้ง นี้เนื่ องจากผู เรี ยนไดเรี ยนตามเนื้อ หาที่ ผูเ รียนตองการ ไดลงมือปฏิบั ติ มี ผลแสดง
ความกาวหนาทางการเรียนเปนระยะๆ ทาทายใหผูเรียนเกิดความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจจิมา บํารุง
นา (2557,บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร
1

1

1
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาคอมพิวเตอรหลังใช
การสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 อยูในระดับมาก และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยอดนภา เกษเมือง (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผาน
เว็บไซตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บโดยเปรียบเทียบ
กับนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ภายในชั้นเรียน) กับวัดความพึงพอใจผูเรียนที่มีตอการ
เรียนการสอนผานเว็บไซต พบวาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนผานเว็บไซต มีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากคือระดับ 3.75
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การฝกใชงานและการติดตอสื่อสารบนเว็บไซตเปนกิจกรรมที่สําคัญในการเรียนการสอนบนเว็บไซต ซึ่ง
หากผูเรียนขาดความพรอมจะสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ควร
เตรียมความพรอมของผูเรียน โดยการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชงานอินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูล การใช
โปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสาร รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการเรียนบนเว็บไซตอยางละเอียดทุกขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. การเรียนการสอนบนเว็บไซต สามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนไดทุกชวงชั้นของการศึกษา
และทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นหรือกลุม
สาระการเรียนรูที่จะนําไปใช
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูสอนตองมีการโตตอบกับผูเรียนดวยการสอนบนเว็บไซตตลอดเวลา ควรตอบกลับทันที่เมื่อผูเรียนสง
มาถึง เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึกวากําลังศึกษาโดยมีครูคอยดูแลอยู
2. ควรมีการศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตไปใชกับผูเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนตางกัน เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของผูเรียน
เอกสารอางอิง
กิดานันท มลิทอง (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
อรุณการพิมพ,
เกียรติศักดิ์ วจีศิริ. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพื่อเสริมสราง
ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี
บัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. เอกสารชุด
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา.
ชริณี เดชจินดา. (2536). ความพึงพอใจของลูกคาตอบริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห.
วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

1278

ชาตรี เกิดธรรม. (2542). การเรียนการสอนวิทยาศาสตรเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ.
เซ็นเตอรดิสคัพเวอรี่.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544). การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อคุณภาพ
การเรียนการสอน .วารสารศึกษาศาสตรสาร ปที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544
หนา 87-94
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). คูมืออาจารยดา นการใช E-learning ในการเรียนการสอน.
เชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ประพาพร มั่นคง และ มานิตย อาษานอก. (2542). งานวิจัยเรื่องประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจตอระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามวิทยานิพนธ คณะศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พิมพันธ เตชะคุปต. (2548). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ :
เดอะมาสเตอรกรุป แบเนจเม็นท.
พรรณี ช.เจนจิต. (2545). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ : เมธิทิปส
ราชันย ธงชัย (2555).ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม
แนวสังคหวัตถุ 4 ของหนวยงานสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดระนอง.วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2542). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ. สุวรี ิยาสาสน
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2539). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542). มุงสูคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ. ไทยัฒนาพานิช.
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2548). จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ:
เพรส แอนด ดีไซน.
อิงอร บํารุงนอก. (2557). การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
Clark, G. (1996) Glossary of CBT/WBT Terms. [On-Line].Available:
http://www.clark.net/pub/nractive/alt5.htm)
Hannum, W. (19100). Web based instruction lessons. [On-Line]. Available:
http://www.soe.unc.edu/edci111/8-100/index_wbi2.htm
Khan, Badrul H (1997). Web-Based Instruction. Englewood Cliffs, New Jersey :
EducationalTechnology Publications,
Morse, N. C. (1953). Satisfaction in White Collar Job. Ann Arbor: University of Michigan
Press.
Relan, A.and Gillani , B.B. (1997). Web-Based Information and the Traditional
Classroom : Similarities And Differencee. In khan, B.H., (Ed). Web-Based
Instruction. Englewood Cliffs. New Jersey : Educational Technology
Publications.
Wolman, B. B. (1973). Dictionary of Behavioral Science. London: Litton Educational.
1

1279

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of Computer Assisted Instruction in The Computer's
Basic Components of A Computer for Students in Grade 7
ปาริณี กลิ่นหอม1,วัลลภ ญาณรังษี2 และศรินญา หวาจอย3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มจี ุดมุงหมายเพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรือ่ ง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสหวิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก
(x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโ ดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยูใ นระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความพึงพอใจของนักเรียน
Abstract
This research aimed to 1. development of CAI computer basic components of a
computer for grade 7 students; 2. to compare academic achievement of CAI computer basic
components of a computer for grade 7 students before and after using CAI; and 3. study
satisfaction of students of CAI computer basic components of a computer for grade 7 students.
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The population in this study were 30 science students at one school of the first semester of
academic year 2017. The instruments used in this research were CAI computer basic
components of a computer for grade 7 students, achievement test, satisfaction questionnaire to
measure student learning on-1 with CAI.
The research found that CAI, which were developed by qualified expert opinion on the
CAI improvement in overall was at high level (x̄ = 4.49, SD = 0.58) , achievement after learning
the lesson was higher learning have been using CAI and statistically significant was at the .05
level.
Keywords: CAI / achievement / satisfaction of students.
ความเปนมาและสภาพของปญหา
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสภาพสังคมที่ตองเตรียม
บุคลากรใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนา
ประเทศดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สาระหมวดที่4 ที่นําเสนอเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการศึกษาวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยุทธศาสตรสาํ คัญของการปฏิรปู การศึกษาซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนวา“ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพดัง
มาตรา 20โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการ
ปฏิบัติ ในสวนของกระบวนการเรียนรูนั้นพระราชบัญญัติฉบับนีไ้ ดกาํ หนดใหกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบตั ิใหทําไดคดิ เปนทําเปนรักการอานและใฝเรียนใฝรูอยาง
ตอเนื่องกระบวนการเรียนรูดังกลาวจะบรรลุตามที่พระราชบัญญัติแหงชาติพ.ศ. 2542 กําหนดไวนั้นจะตองจัดการ
สื่อที่หลากหลายสื่อที่ผูเรียนจะตองไดโดยตรงไมใชสื่อที่ครูใชแตเพียงผูเดียวเปนสื่อที่ผเู รียนจะตองศึกษาคนควา ดวย
ตัวเองมากกวาเปนสื่อที่ครูคอยบอกคอยปอนใหตลอดเวลาเปนสื่อที่เรียนรูไ ดดเี ปนความแตกตางระหวางบุคคลและ
เนนกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกันอันจะนําไปสูการอยูรวมกันไดอยางมีความสุขตามความ
มุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ (กรมวิชาการ, 2544 ,หนา 2-3,10)
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีเปาหมายเพื่อมุงใหผูเรียนมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่
เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจและความถนัด เพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจและรูจักเลือกวิชาชีพที่เปน
ประโยชนแกตนเองและสังคม
การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนถือวาเปนการใชสื่อการสอนทีเ่ ปนเทคโนโลยีระดับสูง
(บรรลุ ชูชอ , 2546 , หนา 1-2 ) และบทเรียนคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อกลางทีส่ ามารถอธิบาย
ถึงเนื้อหา แสดงภาพประกอบ แสดงภาพเคลื่อนไหว ทําใหผเู รียนสามารถเขาใจไดและไดเห็นถึงสวนทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ตางๆ นอกจากนี้แลว โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถที่จะใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองยางอิสระ และ
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ใหผลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอผูเ รียนไดรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหผูเรียนทราบถึงการเรียนรู
ของตนเอง ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เห็นไดชัดคือ สามารถเพิ่มแรงจูงใจใหแกผเู รียน โดยการ
ออกแบบโปรแกรมใหมีภาพ และเสียง และใหสามารถตอบโตกับผูเ รียนไดอยางรวดเร็ว
(อรพรรณ พรสีมา , 2530 , หนา 88 )
จากความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวผูศึกษาคนควาจึงสนใจ
ที่จะทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนระดับชั้นประถมศึกษาปที่สามตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อเปนการคนหาวิธีการที่เหมาะสมและเพื่อที่จะไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาอื่นๆตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรือ่ ง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหาสาระจากวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยนํามาพัฒนาเปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดแบงเนื้อหาเปน 1 หนวยการเรียนรู 5 เรื่องประกอบ ดังนี้
1.หนวยรับเขา
2. หนวยประมวลผลกลาง
3. หนวยความจําหลัก
4. หนวยความจําสํารอง
5. หนวยสงออก
2. ตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวแปรตาม ไดแก -ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
-ความพึงพอใจของนักเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

-ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
-ความพึงพอใจของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสหวิทยาคม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน ทั้งสิ้น 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบดวย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบ
พื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หนวยการเรียนรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
จํานวน 15ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. กําหนดเนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินคุณภาพเนื้อหา

1283

3.
4.
5.
6.

จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทดลองใช
สรุปผล

ผลการวิเคราะหขอมูล
1.คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนําเสนอผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยใชแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการ
ประเมินแสดงในตารางที่1
เกณฑการประเมิน Rating Scale
คาเฉลี่ยระดับ
ความหมาย
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
นอย
1.00 – 1.49
นอยที่สุด
ตารางที่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขอมูล
รายการ
S.D.
แปลผล
x̄
1.ดานเนื้อหาและการนําเสนอ
4.34 0.68
เหมาะสมมาก
2.ดานภาพ เสียง และการใชภาษา
4.70 0.56
เหมาะสมมากที่สุด
3.ดานตัวอักษรและสี
4.26 0.57
เหมาะสมมาก
4.ดานแบบทดสอบ
4.50 0.55
เหมาะสมมากที่สุด
5.ดานการจัดการบทเรียน
4.50 0.58
เหมาะสมมากที่สุด
6.ดานคูมือการใช
4.54 0.55
เหมาะสมมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.49 0.58
เหมาะสมมาก
จากตาราง1 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเ ชี่ยวชาญ พบวา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ =
4.49,S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับเหมาะสม เหมาะสมมากทีส่ ุด 4 ดาน ไดแกดานคูมือการ
ใชบทเรียน ดานแบบทดสอบ และดานการจัดการ บทเรียน ภาพเสียงและการใชภาษาและที่อยูในระดับ เหมาะสม
มาก3 ดาน ไดแกดานเนื้อหาและ การนําเสนอ และดานตัวอักษรและสีตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ผูวิจัยไดหาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏ
ดังตาราง

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

N

คะแนน
เต็ม

30

10

คะแนนเฉลีย่
กอน
หลัง
8.05

�D

8.55

10

� D2
100

t
2.94**

จากตาราง 2 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 8.05คะแนน และ 8.55 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจ หลังจากที่ไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้ แลวนําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ ดังตาราง
ตารางที่3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่1
ขอความ

�
X

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

0.41

มาก

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนมากขึ้นกวาเดิม

4.20

ขอความ

�
X

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหางาย
ขึ้น
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กระตุนความสนใจองนักเรียน

4.20

0.62

มาก

4.05

0.69

มาก

4. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมี
ความสับสนในเนื้อหาที่เรียนนอยลง
5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วกวา
เรียนกับครู

4.15

0.49

มาก

4.10

0.55

มาก

4.00

0.65

มาก
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7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเกิดจินตนาการใน
การเรียนมากขึ้นกวาเดิม
8. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานปฏิบัติเร็วขึ้น
9. นักเรียนมีความพอใจกับรูปภาพสี ที่ใชประกอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
10. ขนาดและสีของตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรอานงาย
สบายตา
11. รูปภาพและตัวแสดงในบทเรียนทําใหนักเรียนสนใจบทเรียน
12. นักเรียนสามารถใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปน
อยางดี
13. นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อตอบถูกแลวมีคําพูดตอบโตจาก
บทเรียน
14. นักเรียนมีความพอใจเมื่อทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบแลว
ไดรผู ลคะแนนทันที
15. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง
รวม

4.20

0.52

มาก

4.15

0.49

มาก

4.20

0.41

มาก

4.10

0.45

มาก

4.10
4.15

0.45
0.37

มาก
มาก

4.05

0.69

มาก

4.15

0.37

มาก

4.35

0.49

มาก

4.14

0.25

มาก

จากตาราง 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนทีม่ คี วามพึงพอใจที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน อยูในระดับมาก 15 ขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับดังนี้ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
� = 4.35) บทเรียนคอมพิวเตอร
สอนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไ ดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง(X
� = 4.20) การเรียน
ชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนมากขึ้นกวาเดิม (X
� = 4.15)
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความสับสนในเนื้อหาที่เรียนนอยลง (X
สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคณ
ุ ภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก
(x̄ = 4.49,S.D. = 0.58)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูโ ดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
สวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคณ
ุ ภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุกรี รอดโพธิ์ทอง(2535) ที่ไดกลาวถึงหลักการออกแบบบทเรียน CAI ที่ทําใหเกิดการเรียนรูทดี่ ีตอง
มีทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เราความสนใจ บอกวัตถุประสงคทบทวนความรูเดิม การเสนอเนือ้ หาใหม
ชี้แนวทางการเรียนรู กระตุนการตอบสนอง ใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรู การจํา และการนําไปใช แสดงวา
บทเรียนคอมพิวเตอรนี้เปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทําใหการเรียนรู ของเด็กดีขึ้น
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่1 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรบั การจัดการเรียนรูดว ยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะบทเรียนของตัวชวยสอนที่สรางขึ้นเปนประเภทสอน
เนื้อหาซึ่งผูวิจัยไดออกแบบและเสนอแนะหาในปริมาณที่เหมาะสมจากบทเรียนจึงคลายกับการเรียนการสอนจริงใน
ชั้นเรียนบทเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนดวยตนเองและมีการใหขอมูลปอนกลับที่เหมาะสมและทันที
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ ( 2550 ) พบวา นักเรียนที่ ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอย
ละ 72.1 ของนักเรียนทัง้ หมด สรุปวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละของนักเรียนทัง้ หมด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นและพบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 อยูในระดับมาก
อาจขึ้นอยูกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูเ รียนไดดวยการ
ตอบสนองตอผูเรียนโดยตรง บทเรียนมีทั้งภาพ สี เสียงที่สามารถเราความสนใจ นอกจากนีผ้ ูวิจัยยังไดคํานึงถึงการ
ออกแบบซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ เชน ขอความ ภาพ กราฟฟกและเสียง มีการเปดโอกาสใหผูเรียน
และควบคุมการเรียนของตนเองได ในขณะเดียวกันการออกแบบในสวนของการทําแบบทดสอบมีคนตอบกลับทันที
ซึ่งการใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหผเู รียนไดตงั้ ความคาดหวังที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนและคิด วิธีการแกปญหาและมีแรงจูงใจที่จะรับรูการเรียนในเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา รัต
นมงคล (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรือ่ งการสืบพันธุ
ของพืชชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเรื่องการสืบพันธุของพืชชั้นมัธยมศึกษาปที่1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ดุ
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ขอเสนอแนะ
จากการที่ผูวิจยั ไดสราง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยมีขอเสนอนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชิ้นนี้ ไปทดลองใชกับหลายๆโรงเรียน เพื่อใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มปี ระสิทธิภาพและตรงตอการใชงานมากขึ้น
2. ในการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีครูคอยกํากับดูแลควบคูไ ปกับการให
นักเรียนเรียนรูด วยตนเอง
3. ควรมีภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
มากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อใหไดสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาสาระที่มคี วามตอเนื่องกัน และมีความ
หลากหลายมากขึ้น
3. ควรมีการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการทดลองใชกอน
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การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ
The Development of Embedded System to Control Plantation Watering System
by Environment Analysis
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การจัดทวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ 2)
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดน้ําอัตนมัติ โดยการใชระบบวัดความชื้นของดิน ระบบวัดความชื้น
ในอากาศ และระบบการวัดแสง จัดทําขึ้นเพื่อตองการใหพืชไดรับปริมาณน้ําไดตามตองการและเหมาะสมเพื่อใหพืช
ไดเจริญเติบโตอยางสมบูรณ โดย สวนประกอบหลักของเครื่องจะมี ชุด Sensor การวัดความชื้นของดิน การวัด
ความชื้นในอากาศ ระบบการวัดแสง โดยใชโปรแกรมภาษาซี ในการเขียนคําสั่งในบอรด Arduino เชื่อมตอกับ
สายไฟกระแสตรง เพื่อสั่งใหระบบทํางาน ซึ่งปมจะสูบน้ําและปลอยน้ําใหแกพืชโดยการสงน้ําผานทอและปลอยน้ํา
ออกทางหัวน้ํา สามารถใชน้ําไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการน้ําของพืช น้ําจะรดพืชและซึมลงรากอยาง
ทั่วถึงแตสม่ําเสมอ ทําใหดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชตองการ และเมื่อคาความชื่นในดินเพิ่มขึ้นมากกวา 70%
คําสั่งในระบบ Arduino ก็จะสั่งการใหหยุดจายน้ํา สงผลใหพืชเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และเพื่อเปนการชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานงานคน และลดคาใชจายของเกษตรกร
ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบว ามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.67)
คําสําคัญ ระบบรดน้าํ อัตโนมัติ , สมองกลฝงตัว, สภาะแวดลอม
Abstract
The purposes of this study were as follows: 1. to develop an automatic watering
system with time and temperature; 2. to evaluate the efficiency of an automatic watering system
model using a humidity, light and air temperature measurement system. This study was designed
for plant to get the enough water and suitable to grow completely. The main components of the
system were an air and humidity measurement sensor using C programming language to run the
system. The pumping and releasing water to the plant used the pipe to the plant it also used
economically to correspond to the water requirements of plants. Water would mulch and
penetrate the roots thoroughly but consistently. The soil had constant moisture level at the
plant level and when the soil capacity was increased more than 70%, Arduino commanded to
stop the water supply. As a result, the plant grew completely, and it helped to increase the
efficiency of work, which reduced labor force and farmers.
The study suggested that the finding of efficiency of an automatic watering system
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model using humidity, light and air temperature measurement system which was found to be
very appropriate at 4.67 level.
Keywords Plantation watering System, Embedded System, Environment Analysis
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต ในสวนของการอํานวยความสะดวกสบาย ทั้งนี้
ทางผูจัดทําก็ไดเล็งเห็นการประยุกตใช การควบคุมระบบดวยคําสั่งที่ปอนลงไปในบอรด Arduino โดยนํามาเปนตัว
ประมวลผล สั่งการใหมีการรดน้ําตนไม และสั่งการให Solenoid valve ทํางานเพื่อสงจายน้ําไปยังตนไมนั้นเองและ
เมื่อทําการสงจายน้ําไดถึงตามปริมาณที่ไดตั้งคาไวแลว คําสั่งใน Arduino ก็สั่งการใหหยุดจายน้ํา (จินตนกานต งาม
สุทธา,2551)
เนื่องจากในปจจุบันรูปแบบการทําการเกษตรสวนมากจะใชรูปแบบเดิมคือจะใชแรงงานคนในการทํา
การเกษตร ทําใหสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและเสียเวลาในการเพาะปลูก อีกทั้งผลผลิตที่ไดมานั้นไมคุมคาที่ตองสิ้นเปลือง
คาใชจายในการจางแรงงานทางเกษตร ทําใหเกษตรกรเกิดการขาดทุน
ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน ไม
วาจะเปนทางการเกษตร เชนความตองการในการเพิ่มผลผลิต การวิเคราะหขอมูลราคาของสินคาทางการเกษตร
เปนตน จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความตองการของเกษตรกร ทํา
ใหการทําเกษตรแบบแมนยําสูง(Precision Agriculture) หรือ Smart Farm เกิดขึ้น และถูกนํามาใชมากขึ้นปจจุบัน
(จินตนกานต งามสุทธา,2551)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะทําการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีระบบการรดน้ําพืชอัตโนมัติ
โดยมีการใชระบบวัดความชื้นของดินและระบบวัดความชื้นในอากาศเขามาชวย เปนการใหน้ําแกพืชโดยการสงน้ํา
ผานทอและปลอยน้ําออกทางหัวน้ําหยดสามารถใหน้ําไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการน้ําของพืช น้ําจะ
หยดซึมลงรากอยางชา ๆ แตสม่ําเสมอ ทําใหดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชตองการ การนําหลอดไฟเขาไปเปด
ใหกับพืชเพื่อใหพืชใชแสงในเวลาฟาครึ้มหรือชวงเวลากลางคืนมาชวยในการผลิตของพืช สงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดี
และเพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานคนในการใชระบบวัดระดับน้ําเขามาเพื่อให
มีการดึงน้ํามาใหพอสําหรับใชรดพืชผัก เพิ่มความสะดวกและคาใชจายของเกษตรกร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 .เพื่อพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดว ยเวลาและอุณหภูมิ
สมมุติฐานการวิจัย
ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิอยูในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
ดานระบบ
แบบจําลองระบบรดน้ําต นไม อัต โนมั ติดว ยเวลาและอุณหภูมิ เป นระบบทํ างานของโปรแกรม
Arduino คือ เขียนคําสั่ง DHT22 เซนเซอรวัด อุณหภูมิ+ความชื้น ใหทํางานเวลาที่อุณหภูมิภายในอากาศอยูใน
ระดับ 35 องศา ปมน้ําจะทํางานอัตโนมัติ เขียนคําสั่ง Soil Moisture Sensor การวัดระดับอุณหภูมิความชื้นภายใน
ดินอยูในระดับ 900 ปมน้ําจะทํางานรดน้ําอัตโนมัติ Optical Sensor ตัวรับแสง ในเวลาที่ฟาครึ้มหรือเวลากลางคืน
จะเปดแสงแทนพลังงานแสงอาทิตย ใหกับพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสง
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ดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ แบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
แบบจําลองระบบรดนํ ้า
อัตโนมัติด้วย
เวลาและอุณหภูมิ

- ประสิทธิภาพแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลา
และอุณหภูมิ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวแบบจําลองระบบรดน้าํ อัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ
การออกแบบระบบโดยการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ
1. กําหนดเซนเซอรที่ตองการจะใช คือ กําหนดเซนเซอรวัดระดับน้ํา เซนเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ
และเซนเซอรวดั แสง
2. วิเคราะห คือ หลังจากที่สังเกตและศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเปรียบเทียบกับปญหาที่กลุม
ผูวิจัยไดศึกษา จึงไดกําหนดและออกแบบจําลอง
3. ออกแบบ คือ ออกแบบแบบจําลองระบบรดน้าํ ตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ออกแบบสวน
ติดตอกับบอรด Arduino และเซนเซอรตางๆ
4. พัฒนา คือ เปนขั้นตอนของการพัฒนาระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิ
5. ทดสอบ คือ สวนนี้ผูวิจยั ไดใชวิธีการทดสอบไปพรอมๆกับการพัฒนาทีละสวนดวยวิธีการจําลอง
สถานการณตางๆทีร่ ะบบตองการลงไปแลวตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธของทีละสวน
6. ติดตั้ง คือ หลังจากที่พัฒนาระบบแลวนํามาติดตั้งกับแบบจําลอง ที่ใชทดลองที่ผูจัดทํา จัดทําขึ้น
7. บํารุงรักษา คือ การปรับปรุงระบบหลังจากที่ใชงานไปแลวเมื่อพบปญหา ผูวิจัยไดนํากลับไป
วิเคราะหปญหา ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และใชงานระบบที่แกไขอีก จนระบบไมมี
ขอผิดพลาด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. อุปกรณฮารดแวร
1.1 โปรแกรม Arduino IDE
1.2 แผงวงจร Arduino UNO R3
1.3 เซนเซอรวดั ระดับน้ํา (water Level Sensor)
1.4 เซนเซอรวดั อุณหภูมิในอากาศ (DHT 11 Sensor)
1.5 เซนเซอรวดั แสง (LDR Sensor)
2. แบบประเมินประสิทธิภาพแบบแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ
การเก็บรวบรวมขอมูล
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1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวย
เวลาและอุณหภูมิ
2. เก็บรวบรวมประสิทธิภาพของระบบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรด
น้ําตนไมอตั โนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเปนการดําเนินการหลังจากที่ผูวิจัยไดทดสอบเครื่องรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและ
อุณหภูมิและเก็บรวบรวม ขอมูลแลวศึกษาตัวโปรแกรมอยางละเอียด ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูล 2 ดาน ไดแก
1. ประสิทธิภาพความเที่ยงตรงของเครื่องรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลการหาคารอยละ (Percentage)
2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองรดน้ําตนไมอัตโนมัติดว ยเวลาและอุณหภูมิ
2.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
2.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.3 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลที่เปนคาเฉลีย่ ซึ่งไดมาจากการนําแบบประเมินการใช
งานโดยผูเ ขารวมประเมิน ระบบการรดน้าํ อัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนคนใหคะแนนแลวมาคํานวณตามสูตร
ไดคาเปนตัวเลขแลวนํามาเทียบกับการแปลความหมายดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา เหมาะสมระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา เหมาะสมระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา เหมาะสมระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอยที่สดุ
2.4 สวนขอมูลจากคําถามปลายเปด โดยผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในสวนของการ
พัฒนาแบบจําลองระบบการรดน้ําอัตโนมัตดิ วยเวลาและอุณหภูมิ ผูว ิจัยนําคําตอบและขอเสนอแนะมารวบรวม
เรียงลําดับ นําเสนอเปนขอๆ จากขอที่มีความถี่ของผูตอบมากที่สดุ ไปจนนอยที่สดุ ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาเครื่องตนแบบเพื่อนําไปควบคุมการจายปริมาณน้ําอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมินั้น
สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานไดจริง ผลการสรางเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการ
นําวงจรตรวจจับความชื้นของดินและอากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ เพื่อเปดปดน้ําในการรดน้ําตนไมเองอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหน้ําแกพืช อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการวัดประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบ
และแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาที่พบเจอมีการเขาพบและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเพื่อปรับปรุงทําให
โครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําใหลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง
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เริ่ มต้น

รับเวลา
รับอุณหภูมิ
ตรวจสอบ
เวลา

ปั้มนํ้าทํางาน

ตรวจสอบ
อุณหภูมิ

ปั้ มนํ้าทํางาน

ปั้มนํ้า

จบการทํางาน

2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.67) ดังแสดงในตารางตอป
ตารางที่ 1 ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ
1.1 ออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิด
1.2 ความสามารถในการใชตัววัดความชื้น ในดิน
1.3 ความสามารถในการใชตัววัดความชื้น ในอากาศ

4.60
4.80
4.80

0.55
0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1.4 ความสามารถในการสูบน้ําจากแทงคน้ํา

4.60

0.55

มากที่สุด

1.5 ความสามารถในการจายน้ําโดย อัตโนมัติ

4.50

0.45

มากที่สุด

1.6 ความสามารถในการใชหลอดไฟ LED

4.80

0.45

มากที่สุด

4.73

0.48

มากที่สุด

รวม
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จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหสมรรถนะของดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ ไดดังนี้ ผลรวม
คาเฉลี่ยสมรรถนะที่ออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิดมีคาเทากับ 4.60 คะแนน สมรรถนะดาน
ความสามารถในการใชตัววัดความชื้นในดิน เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการใชตัววัด
ความชื้นในอากาศ เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการสูบน้ําจากแทงคน้ํา เทากับ 4.82
คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการจายน้ําโดยอัตโนมัติ เทากับ 4.50 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถ
ในการใชหลอดไฟ LED เทากับ 4.80 คะแนน จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยรวมคาเฉลี่ยทั้งหมดมีคาเทากับ
4.73 คะแนน จึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น ใช
งานได อยูในระดับดีมากที่สุด
ตาราง 2 ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
2.1 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความชื้น ในดิน

4.80

0.45

มากที่สุด

2.2 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความชื้น ในอากาศ

4.40

0.89

มาก

2.3 ประสิทธิภาพของหัวปมในการสูบน้ํา เพื่อใหน้ําแกพืช
2.4 ประสิทธิภาพของเซนเซอร ที่ใชในการ วัดอุณหภูมิและวัดความชื้นในดิน
เพื่อใชในการให และหยุดจายน้ํา

4.00
4.80

0.71
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

2.5 ความครอบคลุมในการเขียนคําสั่ง ใหระบบทํางาน

4.00

1.00

มากที่สุด

4.40

0.70

มากที่สุด

รวม

จากตารางที่ 2 การวิเคราะหสมรรถนะดานดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสามารถอธิบายได
ดังนี้ ทดลอง ความมีประสิทธิภาพในการวัดความชื้นในดิน วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 คะแนน และ
ความมีประสิทธิภาพในการวัดความชื้นในอากาศ วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 คะแนน ประสิทธิภาพของ
หัวปมในการสูบน้ําเพื่อใหน้ําแกพืช ถือวาดีมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 คะแนน ประสิทธิภาพของเซนเซอร ที่ใชในการวัด
อุณหภูมิและวัดความชื้นในดินเพื่อใชในการใหและหยุดจายน้ําไดดีมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 คะแนน และความ
ครอบคลุมในการเขียนคําสั่ง ใหระบบทํางานไดดีมากคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 คะแนน โดยภาพรวมสมรรถนะดาน
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.40 คะแนน
ตารางที่ 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

3.1 ดานความปลอดภัยในการใชงาน

4.60

0.55

มากที่สุด

3.2 ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน

4.80

0.45

มากที่สุด

3.3 ดานประหยัดแรงงานคนในการควบคุม การใชงาน

4.80

0.45

มากที่สุด

3.4 สามารถทํางานตอเนื่องเปนระยะเวลานานได

4.80

0.45

มากที่สุด

4.75

0.47

มากที่สุด

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ

รวม
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จากตารางที่ 3 การวิ เ คราะห ส มรรถนะของระบบ สามารถอธิ บ ายได ดั ง นี้ ด า นความปลอดภั ย ใน
การใชงาน อยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.60 คะแนน ดานความสะดวกและงายตอการใชงานไดดีมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 คะแนน ดานประหยัดแรงงานคนในการควบคุมการใชงานไดดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80
คะแนน สวนการสามารถทํางานตอเนื่องเปนระยะเวลานานได อยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 คะแนน
โดยภาพ รวมในการประเมินการการวิเคราะหสมรรถนะของระบบอยูในเกณฑดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.75
คะแนน
อภิปรายผลการวิจัย
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจําลองพัฒนาระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ใน
ภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.67) ผลดังกลาวอาจเกิดจากการพัฒนาเครื่องตนแบบ
เพื่อนําไปควบคุมการจายปริมาณน้ําอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมินั้น สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานได
จริง ผลการสรางเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการนําวงจรตรวจจับความชื้นของดินและ
อากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เพื่อเปดปดน้ําในการรดน้ําตนไม
เองอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหน้ําแกพืช อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการวัด
ประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบและแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาที่พบ
เจอ มีการเขาพบและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเพื่อปรับปรุงทําใหโครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําให
ลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง ซึ่งสอดคลอง ผลการวิจัยของวิลาศ แซ
เตีย ไดศึกษาการเครื่องรดน้ําตนไมแนวตั้งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสรางเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติที่
เหมาะสําหรับการใชงานในทองถิ่น โดยผูจัดทําไดนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดเรียนรูจากการเรียนในวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและในรายวิชาอื่นๆ เพื่อมาบูรณาการเกิดเปนองคความรู ฝกทักษะดานวิชาชีพ เพิ่ม
ประสบการณในการทํางาน โดยการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสราง
ประสบการณใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมที่พึงประสงคของตามความตองการ
ของสถานประกอบการประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตลอดจนการ
ใชเครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติที่สรางนี้เปนการนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ มาใชในการประหยัดพลังงาน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย เปนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการชวยลดสภาวะ
โลกรอนอนาคต
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจํ า ลองระบบรดน้ํ า ต น ไม อั ต โนมั ติ ด ว ยเวลาและอุ ณ หภู มิ
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตรงกันวา การออกแบบและพัฒนาเครื่องจายปริมาณน้ําอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ ไดดี มีความเหมาะสมดีเยี่ยม ตรงกับลักษณะงานที่จะนําไปใชในงาน โดยดานความปลอดภัยในการใชงาน
ความสะดวกและงายตอการใชงานและประหยัดแรงงานคนตอการนําไปใชงานจริ ง ในสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุ ง
ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับปรุงใหออกแบบโครงสรางที่เก็บอุปกรณฮารดแวร ใหมิดชิดมากขึ้นและมีชอง
ระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุด ในกรณีที่ใหน้ําแลวน้ําลนทะลักลงในบอรดจําลอง
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่อง
การสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ
The Comparison of Grade two Students’ Achievement and Attitude in Learning Health
Education on the Topic of Heath Promotion through the Teaching of Cooperative Learning Using
STAD Technique and Conventional Teaching
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียน ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยมุงศึกษาในดาน 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนระหวาง การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ
และ 2) เพื่อศึกษา เจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 53 คน จากหองเรียนที่
ผูวิจัยรับผิดชอบในโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงตามความสะดวกของชั้นเรียนที่นักเรียนกําลังเรียนอยู โดยมีนักเรียนในกลุมทดลองจํานวน 27
คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และนักเรียนจํานวน 26 คน ซึ่งเปนกลุมควบคุมที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ตามลําดับ เนื้อหาในแตละวิธีสอนประกอบดวย แผนจัดการเรียนรู เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพจํานวน
8 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูข องทั้งสองวิธีสอนใชเวลาเทากัน โดยมีการจัดลําดับเนื้อหาเหมือนกัน สําหรับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นไดมาโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน1 ฉบับ ฉบับละ 30 ขอ ซึ่งมี คาอํานาจการ
จําแนกอยูระหวาง 0.45 - 0.88 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 ในขณะที่แบบวัดเจตคตินั้นนักเรียนไดทํา จํานวน 15 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบขอมูลคือ
Wilcoxon Mann-Whitney U Test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ผลการวิจัย
1. นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด x เทากับ 2.75 S.D. เทากับ0.42
คําสําคัญ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / เจตคติของนักเรียน / จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD /
การจัดการเรียนรูแบบปกติ
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Abstract
This experimental research was aimed to study Elementally 2 Students’ Learning achievement
and learning attitude after attending cooperative learning teaching using TGT technique comparing with
conventional teaching. The study was focused on students’ learning achievement and students’ learning
attitude. Subjects were 53 of Elementally 2 students from the two responsible class rooms in
Huaynamnak Wittaya School under Education Office Area 2 in the academic year 2017. They were
purposed into two groups by students’ class room of their own which occupied 27 and 26 students
respectively as experimental group for the constructed cooperative learning teaching using STAD
technique and control group for the constructed conventional teaching. Those two different teaching
methods contained 8 lesson plans with the same sequent content and same time consuming for each of
topic contents. The Content was “Health Promotion” in Health Education Subject. According to learning
achievement ,the subjects conducted constructed 30 items-test,3 choices each, with discriminating power
between 0.45-0.88 and reliability of 0.87.While according to learning attitude, they conducted 15 items
questionnaire. Descriptive statistics and the Wilcoxon Mann-Whitney U Test were applied for data analysis
The results were as follows;
1. The subjects in experimental group who attended cooperative learning teaching using STAD
technique gained learning achievement statistically higher than those in control group at .01 level.
2. Student Attitude primary school2nd year2 to Health Education Reinforcement The STAD technique was
the highest level of 2.75 S.D. at 0.42.
Keywords: Comparison of learning achievement / Student Attitude / the Teaching of Cooperative Learning
Using STAD Technique and Conventional Teaching
ความเปนมาและความสําคัญ
การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงเพราะรางกายที่แข็งแรงนั้น
โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวยและเมื่อสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทํา
ประโยชนสรางสรรค เศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวยคือเปนผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ
การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรคจึงมีความสําคัญ ที่จะตองปลูกฝงใหความรูความเขาใจที่เหมาะสม หลัก
ปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อใหคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนที่กําลังเจริญเติบโตใหเจริญเติบโตสมบูรณทั้งรางกายและสติปญญาดัง
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพิ่มเติม 2545 ในมาตรา 6 วา การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทย ใหสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 6) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กําหนดองคความรู ทักษะและลักษณะสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษามี
ความรูทักษะและเจตคติในการสรางเสริมสุขภาพ พลานามัยของตนเอง และผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอ
สุข ภพอยา งถูก วิ ธีแ ละทั กษะในการดํ าเนิน ชี วิต ซึ่ งแสดงใหเ ห็น ถึ งความสํ าคั ญ ของการสร างเสริ ม สุข ภาพที่ดี แ กนั ก เรี ย น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 46)
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูที่ดีของบุคคล
และสังคม เปนสาระที่วาดวยการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของชีวิตโดยรวม และมุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพ และปองกันโรคของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งการที่นักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรได การ
จัดการเรียนรูจึงตองมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนรูใหตรงหรือสอดคลองกับสภาพชีวิตจริง ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู
แบบ บูรณาการ (กรมวิชาการ. 2545 : 10) คุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนจะมีความรูความ
เขาใจถูกตองมีเจตคติ และคานิยมที่ดีในเรื่องธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตครอบครัวการเคลื่อนไหว
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การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพการปองกันโรคและความปลอดภัย
ในชีวิต มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7)
โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตั้งในเขตชุมชนชนบท ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไมดี ผูคนตอง
ดิ้นรนทํางานจึงมีเวลานอย ที่จะสนใจดูแลสุขภาพของตนเองและลูกหลานซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
สภาพที่คุนเคยที่ผูปกครองไดพาดําเนินชีวิต การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค
เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงนอยกวาการมีอยูมีกิน นักเรียนจึงเกิดการปวยไข ไมสบายบอยครั้ง และมีการเกิดโรคระบาดในทองถิ่น
ไดงาย ทําใหเสียการเรียน ผูปกครอง ก็เสียเวลา เสียเงินในการรักษา จากสภาพดังกลาว ทําใหการจัดการเรียนการสอนสุข
ศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหวยน้ํานัก พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ครูใชเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเปนที่เราใจ ผูเรียนมีปญหา
ในการศึกษาคนควา ขาดทักษะในการทํากิจกรรมเปนกลุมผูเรียนขาดความรับผิดชอบเอาใจใสในงานที่มอบหมาย ขาดความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและยังขาดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เนื่องมาจากผูเรียนไมเห็นความสําคัญจึงไมสนใจ
เรียนเทาที่ควรไปมุงเนนแตวิชาอื่น
แนวทางในการแกปญหาดังกลาวจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมโดยการใหผูเรียนเปนผูมี
บทบาทสําคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว จนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เนนย้ําใหครูปรับเปลี่ยน
บทบาทการสอนของครู จากเดิมที่เปนผูสอนหรือผูบอกความรูมาเปนผูจัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
(ทิศนา แขมมณี. 2542 : 5) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ความวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ ครูสุขศึกษา ตอง
ชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาสุข
ศึกษา ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะแกปญหาการเรียนการสอนสุขศึกษาและสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปกระบวนการกลุม คือ วิธีการสอนโดยใช เทคนิค STAD
(Student Teams – Achievement Division) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ D.W. Johnson and R.T.Johnson (1987 :
122) เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือวาสามารถพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ ไดดีดวยเหตุผลคือนักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนครู
ไดดี สามารถอธิบายโดยใชภาษาของตนเองใหเพื่อนฟงได ทําใหเพื่อนเขาใจไดดียิ่งขึ้น นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนให
เพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
ผูวิจัยในฐานะผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา ไดศึกษาสภาพและเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงสนใจ
ที่จะนําวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาสุขศึกษาเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนในดานตาง ๆ ใหสูงขึ้นและยังเปนประโยชนตอครูผูสอนที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่อ พัฒ นาการเรีย นการสอนวิชาสุ ขศึ กษา อย างมีป ระสิท ธิภาพและบรรลุ จุด มุง หมายของหลัก สูต ร
การศึกษาตอไป
วัตถุประสงคในการทําวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ
2. เพื่อศึกษา เจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาสุขศึกษาอยูในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา
ตากเขต 2 ประจําป การศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 53 คน จํานวน 2 หองเรียน
1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา เขต 2
ในปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลวจับสลากเปน 2 กลุม
คือกลุมทดลอง ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 27 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 26 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบปกติ
1.3 ตัวแปรในการทําวิจัย
1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบปกติ
2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติในการเรียนรู
1.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ วิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรูที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการปองกันโรค เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.5 ระยะเวลาในการวิจัย ครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 ชั่วโมง ระหวาง เดือน
มิถุนายน 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค
STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติใน
การเรียนรู

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน ดวยแผนการ
จัดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ โดยใชทดสอบหลังเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ
2. การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบง
นักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 4 คน โดยสมาชิกในกลุมจะมีความสามารถที่แตกตางกัน เปน
นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คนโดยครูเปนผูกําหนดบทเรียนและงานกลุม ครูสอนบทเรียน
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ใหกับนักเรียนทั้งชั้น แลวกลุมทํางานตามที่ครูกําหนด นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน คนเกงชวยเหลือเพื่อนๆ
เวลาสอบทุกคนตางทําขอสอบของตน ครูนําคะแนนของสมาชิกทุกคนภายในกลุมมาคิดเปนคะแนนของกลุม
จัดลําดับคะแนนของทุกกลุม แลวปดประกาศใหทุกคนทราบ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมคือ 1.การนําเสนอ
บทเรียนตอทั้ง 2.การเรียนกลุมยอย 3.การทดสอบยอย 4.คะแนนความกาวหนาของแตละคน 5.ทีมที่ไดรับการ
ยกยอง
3. การจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ หมายถึ ง การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนตามแผนการสอนที่
ครูผูสอนกําหนดโดยใชเนื้อหาเปนหลักและสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเรียน
พรอมกันทั้งกลุมโดยใชวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุม เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะหรือจุดประสงคตาม
หลักสูตรซึ่งมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2.ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.ขั้นสรุปและประเมินผล
4. เจตคติ ตอวิ ช าสุ ขศึ กษา หมายถึงทาที ความรูสึก ความคิดเห็น ของบุ คคลที่มีตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
ประกอบดวย ดานความรู ดานความรูสึกหรืออารมณ และ ดานแนวโนมเอียงที่จะปฏิบัติของการกระทําซึ่ง
แสดงออกทางพฤติกรรมได 2 ลักษณะคือลักษณะในดานบวก ไดแก ชอบ พอใจ เห็นดวยสนับสนุน และ
ลักษณะในดานลบ ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ ไมเห็นดวย ไมสนับสนุน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา ตากเขต 2
ประจําป การศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 53 คนจํานวน 2 หองเรียน
1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา เขต 2 ในป
การศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลวจับสลากเปน 2 กลุม คือ
กลุมทดลอง ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 27 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 26 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบปกติ
1.3 ตัวแปรในการทําวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติในการเรียนรู
1.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ วิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรูที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.5 ระยะเวลาในการวิจัย ครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 ชั่วโมง ระหวาง เดือน มิถุนายน
2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดจําแนกเครื่องมือออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช ในการทดลอง และเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD และแบบปกติวิชาสุขศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
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วิธีการสรางเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลองและ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ
1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เพื่อใหทราบวิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และวิชาสุขศึกษา สาระที่ 4 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ
การปองกันโรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 164 - 168)
1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กับแบบปกติเพื่อนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา หนวยการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องการสราง
เสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1.4 ศึกษาสาระการเรียนรู วิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหา ตัวชี้วัด ความคิดรวบยอด การวัดและประเมินผล เพื่อเปนกรอบ ทิศทาง ใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให เ ป น แนวทางเดี ย วกั น ในการจั ด ทํ าแผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 178 - 179)
1.5 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD จํานวน 8 แผนและแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองรูปแบบการเขียน
แผน ความสัมพันธระหวางเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูเครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล การวัดผลและประเมินผลเพื่อใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาไปให
ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบและประเมิ น ค า ความสอดคล อ งระหว า งสาระสํ า คั ญ ของแผนการจั ด การเรี ย นรู
จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลวามีความ
สอดคลองเหมาะสมกันหรือไม โดยใชแบบประเมินคา IOC ผูเชี่ยวชาญมีดังนี้
1. สมิง จูสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา
2. สายชล วงศคํา ครูพี่เลี้ยง
3. มนตรี หลินภู อาจารยที่ปรึกษา
1.8 นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมาหาคาเฉลี่ยโดยใชแบบประเมิน ที่มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ ที่ผูเชี่ยวชาญประเมินคา
ความเหมาะสมใหไดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ถึง 5.00 ขึ้นไปจึงถือวาใชได โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด มีคาเทากับ 4.51 – 5.00 คะแนน
เหมาะสมมาก มีคาเทากับ 3.51 – 4.50 คะแนน
เหมาะสมปานกลาง มีคาเทากับ 2.51 – 3.50 คะแนน
เหมาะสมนอย มีคาเทากับ 1.51 – 2.50 คะแนน
เหมาะสมนอยที่สุด มีคาเทากับ 1.00 – 1.50 คะแนน
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ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เหมาะสมมากที่สุด
1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปทดลองใช (Try–out) กับนักเรียน
โรงเรียนหวยน้ํานัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 53 คน ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ 2560 ผลการแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไป
ทดลองสอนเมื่อสิ้นสุดการทดลองสอนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.30/82.41
1.10 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อนํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนําไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ไดแกนักเรียนโรงเรียนหวยน้ํานัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 53
คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling)
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จัดกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมละ 1 หองเรียน กลุมที่ 1 เปนการสอนตามแบบการสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD และกลุมที่ 2 เปนการสอนตามแบบการสอนปกติ โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งไดแกหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1
จํานวนนักเรียน 27 คน เปนกลุมที่ 1 ไดรับการสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD หองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2
จํานวนนักเรียน 26 คน เปนกลุมที่ 2 ไดรับการสอนแบบปกติ
2. จัดปฐมนิเทศชี้แจงนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม เพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีเรียน บทบาทของ
ผูเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน
3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 30 ขอ
4. ดําเนินการสอนกลุมทดลองทั้งสองกลุม โดยกําหนดใหกลุมทดลองที่ 1 สอนตามแบบการสอนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD กลุมที่ 2 เปนการสอนตามแบบการสอนแบบปกติ โดยใชเนื้อหาเดียวกัน
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลัง กับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชุดเดียวกันกับทดสอบกอนเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสรางเสริม
สุขภาพ
6. นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ใหนักเรียนกลุมทดลอง แสดง
ความคิดเห็นแลวเก็บขอมูลนําไปวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตอนที่ 2 การศึกษาเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค
STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตาราง 10 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD
และการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช (The Wilcoxon Mann-Whitney Utest )

1304
กลุมตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD
การจัดการเรียนรูแบบปกติ

R1
1080

N1
27

U1
0

R2

N2

U2

351

26

702

เลือกคา U ที่นอยกวา แปลงคา U เปน Z-Score คา μ ของ U เทากับ 351 คาของU เทากับ55.71453 คา Z เทากับ 6.29997 จากการเปรียบเทียบคา Z ที่ไดจากการคํานวณ และคา Zที่ไดจากตาราง (.01) คือ +-2.58 เนื่องจาก Z คํานวณ อยู
ระหวาง -2.58 และ +2.58 จึงยอมรับ H๐ปฏิเสธ H1
จากตาราง 10 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
และนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยกลุมที่จัดการเรียนรูแบบกลุม รวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD
ตาราง 11 เจตคติของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
ขอ
1

รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
ดานความรู
2.50 0.45
มาก
คุณครูบอกผลการเรียนที่คาดหวัง ในการเรียนและวิธีการไดคะแนน
2
ฉันเรียนวิชาสุขศึกษาแลวไมเขาใจ
2.50 0.46
มาก
3
ฉันตั้งใจเรียนและแยงกันตอบกับเพื่อน
2.92 0.41
มาก
4
ฉันและเพื่อนๆพอใจกับใบความรู ใบงาน ที่ใหเพื่อนและฉันทํา
2.88 0.34
มาก
5
ใบความรู สื่อ ทําใหฉันเรียนเองไดและเขาใจมากยิ่งขึ้น
2.83 0.42
มาก
6
ดานความชอบ
2.67 0.44
มาก
ฉันชอบวิชาสุขศึกษา เรียนสนุกไมเบื่องาย
7
ฉันไมชอบถามครูเมื่อไมเขาใจเนื้อหา
2.90 0.35
มาก
8
ฉันไมชอบที่คุณครูถามและใหฉันอธิบายใหเพื่อนๆฟง
2.77 0.55
มาก
9
คุณครูสนใจฉันและเพื่อนๆในเวลาสอนและอธิบายเวลาทีไ่ มเขาใจ
2.75 0.56
มาก
10 ฉันชอบที่คุณครูตรวจสมุดแบบฝกหัดและไดคะแนน
2.79 0.57
มาก
11 ดานการปฏิบัติ
2.75 0.71
มาก
ฉันและเพื่อนๆพอใจกับคะแนนที่ไดจากการทํางาน
12 ฉันไมชอบที่คุณครูใหทํางานเปนกลุม
2.75 0.21
มาก
13 ฉันไมมีความมั่นใจในตัวเองและไมกลาแสดงออกเวลาครูถาม
2.63 0.22
มาก
14 เนื้อหาวิชาสุขศึกษาใหประโยชนและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2.67 0.32
มาก
15 ฉันไมพอใจที่คุณครูจัดกิจกรรมในชั่วโมงเรียนเพราะไมสนุกและนาเบื่อ 2.74 0.43
มาก
โดยรวม
2.75 0.42
มาก
จากตาราง 11 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีเจต
คติตอวิชาสุขศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก x เทากับ 2.75 S.D. เทากับ0.42 สวนรายขอพบวา ฉันตั้งใจเรียนและแยงกัน
ตอบกับเพื่อน x เทากับ 2.92 และฉันไมชอบถามครูเมื่อไมเขาใจเนื้อหา x เทากับ 2.90 ตามลําดับ
ตาราง 12 วิเคราะหเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD
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การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD

N

ระดับเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา
S.D.
แปลผล
x

27

2.75

0.42

มาก

จากตาราง 13 พบวานักเรียนที่เรียน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD มีเจตคติตอการจัดการเรียนรู โดยรวมเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก x เทากับ 2.75 S.D. เทากับ 0.42
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ระหวางการจัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูแ บบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแผนการจัดการเรียนรูแ บบปกติ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิดา นภานนท (2552 : 71 - 72) ที่ไดดําเนินการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง
สิ่งเสพติดใหโทษของนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STADกับวิธีสอนปกติ ประชากรที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 141 คนผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดใหโทษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือรูปแบบSTAD สวนใหญรอยละ 92.86 ไดคะแนนความกาวหนาสูงขึ้นจากคะแนนพื้นฐาน มีเพียงรอยละ 8.24 ที่ได
คะแนนความกาวหนาตางจากคะแนนพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดใหโทษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวาวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ปรีญาภรณ รัตนะสม (2552 : 81) ที่ ไดดําเนินการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD กับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัย
พบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องรางกายของเรา ของนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธี
สอนแบบรวมมือรูปแบบ STADรอยละ 88.00 ไดคะแนนความกาวหนาสูงขึ้นจากคะแนนพื้นฐาน มีเพียงรอยละ 12.00 ที่ได
คะแนนความกาวหนาตางจากคะแนนพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนชั้นประ
ศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวาวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับ แนวคิดของGood (1973 : 7) ที่กลาววาการไดรับความรู (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะทางการเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน หรือใชแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Gilliam (200 : 1243 - A) ที่พบวานักศึกษาที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีผลการเรียนและปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียนสูงกวานักศึกษาในหลักสูตรที่ไมไดเรียนโดยใชวิธีเรียนแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญ และนักศึกษา
ประเมินความเปนเลิศทางการสอนโดยรวมสูงกวานักศึกษาที่เรียนภาคปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD พบวานักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอการเรียน
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับมะลิวัลย ชาวอุบล (2548 : 118 - 120 ) ที่ทําการศึกษาคนควา เรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดตอในทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 ผลการศึกษาคนควาพบวาความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วินัย ศิริเวช (2549 : 89 - 90) ไดศึกษาคนควาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบSTAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควาคือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 แผน คา
ดัชนีประสิทธิผล และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือSTAD เรื่อง มวยไทยผลการศึกษา
คนควาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ
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82.87/83.85 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STADมีคาเทากับ 0.6055 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับแนวคิดของ นิวคอมม (1950 : 128) ที่กลาววาเจตคติเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีตอประสบการณที่คนเราไดรับ
อาจมากนอยก็ได เจตคติแสดงออกไดทางพฤติกรรมซึ่งแสดงพฤติกรรมได 2 ลักษณะคือ ลักษณะเชิงนิมานหรือเชิงบวก ไดแก
ชอบ พอใจ เห็นดวย สนับสนุน สวนพฤติกรรมที่แสดงออกดาน ไมชอบ ไมเห็นดวย ไมพอใจ ไมสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ในวิชาสุขศึกษา ควรมีเวลาใหนักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละขั้นตอนอยางเพียงพอ ทั้งขั้นการกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐานการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การสรุป และการรายงาน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตน
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ควรใหนักเรียนไดนําทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาใชตรวจสอบขอมูล เพื่อพิสูจนขอมูลใหรูขอมูลอยางเต็มศักยภาพการเรียนรู
1.3 กระบวนการกลุมถือวามีความสําคัญมากในการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค
STAD ควรใหนักเรียนไดเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง เพื่อที่จะไดทํางานกลุมของตนเองใหสําเร็จมากยิ่งขึ้น
1.4 ครูควรมีการเสริมแรงใหกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออน และนักเรียนกลุมที่ไมยอมรับ ครูจะตองให
ความสนใจและดูแลอยางใกลชิด หาโอกาสยกยองชมเชย ซึ่งจะทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมายิ่งขึ้น และเปนการเพิ่มความ
มั่นใจใหนักเรียน
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ครูตองเตรียมสื่อการเรียนการสอนใหพรอมกอนสอน
ทุกครั้ง เชน ใบงาน ใบความรู แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม รวมมือ เทคนิค STAD ควรนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หรืออาจนําไปปรับใชตามความเหมาะสม
2.2 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปศึกษาวิจัยรวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน เจตคติ
ตอการเรียนแบบโครงงาน ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการทําโครงงานเปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาปจจัย และบทบาทของผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
ที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STADเชนบทบาทของครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน เพื่อนรวมงาน
ผูปกครองนักเรียน เปนตน
2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชแผนการจัดการเรียนรูการเรียนรูดวยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD
กับแบบปกติที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กับวิธีสอนอื่น ๆ วาจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และความ
พึงพอใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ซึ่งกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการรายงาน คือ แบบฝกทักษะการอาน
สะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 92.77 คะแนน และการ
ทดสอบหลั ง ทดลอง E2 เฉลี่ ย ร อ ยละ 86.36 คะแนน เมื่ อ เที ย บกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 จะได
92.77/86.36
2. ทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด (คา  เทากับ 4.73)
รองลงมาคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64)
คําสําคัญ: ทักษะการอานสะกดคํา/แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
Abstract
The study had the purposes to develop spelling exercises for grade 3 students with the
performance criteria 80/80, to compare the spelling skills development in Thai language course
using the skills to read, spell, and after learning student in grade 3 and to study student
satisfaction. The example was selected by purposive sampling which were 11 grade 3 students of
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Ban Rai School, Muang District, Kamphaengphet Province enrolling in 1st semester in academic
year 2017. The research tools were 4 spelling exercise books for grade 3 students, pre-test and
post-test for spelling skill with 20 items and satisfaction questionnaires for grade 3 students. The
research found that
1. The result of development of spelling skill for grade 3 students with the performance
criteria 80/80 found that E1 average score of 92.77 percent and 86.36 percent E2 test after test
scores compared to the efficiency of 80/80 to 92.77 / 86.36.
2. The achievement the development of skills in spelling for Thai language course using
the spelling skill and after learning grade 3 student found that the score of the students is higher
than before the study statistically significant at the .05 level.
3. Satisfaction of grade 3 students learning to manage the development of spelling skill
was considered that students were satisfied with spelling exercises which agree with the
objective. The spelling exercises contained proper knowledge and were beneficial to the
students ( value equals 4.73). The second rank shows the spelling exercises could encourage
learners to learn at a high level (the  equal to 4.64).
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อ
แสดงภูมิ ปญ ญาของบรรพบุ รุษ ด านวั ฒนธรรม ประเพณี และสุน ทรี ยภาพ เป นสมบั ติ ล้ํา คา ควรแก การเรีย นรู
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 34)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา
5)
ผลการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยที่ เ กี่ ย วข อ งการอ า นสะกดคํ า ในเรื่ อ งต า งๆ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ยังขาด
ทักษะการอานสะกดคําภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักการ สงผลใหนักเรียนอานหนังสือไมคลองและอาจมีผลกระทบไป
ถึงทักษะอื่นๆได เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูดและทักษะการเขียน เพราะทุกทักษะจะตองอาศัยทักษะการอาน
เปนอันดับแรก เนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูและเปนทักษะที่มีความสําคัญในการสื่อสาร
หากอานไมออกก็จะไมสามารถเกิดทักษะอื่นๆได
แบบฝ ก ที่ ดี ค วรคํ านึ ง ถึ ง หลั ก จิ ต วิ ทยาการเรี ย นรู ผู เรี ย นได ศึ ก ษาด วยตนเอง ความครอบคลุ ม ความ
สอดคลองกับเนื้อหา รูปแบบนาสนใจและคําสั่งชัดเจน ผูสรางแบบฝกควรยึดลักษณะของแบบฝกไวดังนี้
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1. แบบฝกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอยางวิธีทําที่ใชไมควรยาวเกินไป เพราะ
จะทําใหเขาใจยาก
2. แบบฝกหัดที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก
3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน
4. แบบฝกหัดที่ดีควรแยกฝกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป
5. แบบฝกหัดที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดใหโดยเสรี การเลือกใชคํา ขอความหรือรูปภาพในแบบฝกหัดควร
เปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความในใจของนักเรียน
6. แบบฝกหัดที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียน ไดศึกษาดวยตนเองใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่พบเห็นบอยๆ
หรือที่ตนเองเคยใชจะทําใหนักเรียนสนใจเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้นและจะรูจักความรูในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง มี
หลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งที่เขาไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป
7. แบบฝกหัดที่ดีควรจะสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันหลายๆ
ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ ฯลฯ ฉะนั้นการทําแบบฝกหัด
แตละเรื่อง ควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับ ตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพื่อวาทั้งเด็กเกง
กลาง และออนจะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จ ในการทําแบบฝกหัด
8. แบบฝกหัดที่ดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกไปจนถึงหนาสุดทาย
9. แบบฝกหัดที่ดีควรไดรับการปรับปรุงไปคูกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอและควรใชไดดีทั้งในและนอก
บทเรียน
10. แบบฝกหัดที่ดีควรเปนแบบที่สามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550, หนา 60 -61)
จากเหตุผลที่นําเสนอขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาการพัฒนาการอานสะกดคํา โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา ที่ผูวิจัยคิดวาจะทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํา
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80
2. นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการอานสะกดคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
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ขอบเขตการวิจัย
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนเทพนครสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 มีทั้งหมด 11 หอง จํานวน 87 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. ดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน คือ การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย
3. ดานเนื้อหาสาระที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาสาระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการสรางแบบฝกเพื่อสงเสริมการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย
โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า จํ า นวน 4 เล ม เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3
4. ดานระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเวลา 9 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 2 สัปดาห
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย น
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ตัวแปร
ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ของ
นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ย น
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนเทพนคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 มีทั้งหมด 11 หอง จํานวน 87 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 เลม
2. แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชา
ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 20 ขอ
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 เลม ผูวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ดังนี้
1.1 ศึกษาความหมาย ลักษณะและขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะภาษาไทยจากเอกสารตางๆ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 สรางแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว จํานวน 4 เลม
1.3 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 เลมที่สราง
ขึ้นเรียบรอยแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองซึ่งผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย
1. นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต1 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล
2. นางสุนีย บัวบุตร ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต1 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
3. นางสาวเนาวรัตน จัน ทรรอด ครู ชํานาญการพิเศษ สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําสื่อ/นวัตกรรม
1.4 ดําเนินการแกไขและปรับปรุงแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3
ตามคําปรึกษา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC:
Index of Item Objective Congruence)
1.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
1.6 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 เลม ที่
ไดรับการพิจารณาไปทดลองใช (Try – Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน
11 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
1.7 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําที่ไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาทดลองสอนจริงกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร จํ านวน 11 คน โดยใช คูกับแผนการจัดกิจกรรมการเรีย นรูเรื่องการอานสะกดคํารายวิชา
ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จัดกิจกรรมการสอนตามปกติ
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง และกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวย
แบบทดสอบการอานสะกดคําจํานวน 20 ขอ
1.8 หลังจากทดลองใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําคูกับแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว
นําแบบทดสอบชุดเดิมกับกอนเรียน มาทําการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอา นสะกดคํา รายวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับ ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา
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2.2 กําหนดเนื้อหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ
2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา
ขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวา
ขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงค
2.5 นําคะแนนผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
จุดประสงคโดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อางใน บุญชม ศรี
สะอาด 2545: 64-65)
หลักเกณฑการคัดเลือกขอคําถามมีดังนี้
1. ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คัดเลือกไวใชได
2. ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
2.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ความสมบูรณและพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทัก ษะการอ านสะกดคํา รายวิช าภาษาไทยโดยใชแ บบฝก ทักษะการอา นสะกดคํ า มีลั กษณะเป น
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ (2541:167) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 1 ฉบับ มี
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี เนื้อหาสาระ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจแตละชวงคะแนน
และความหมาย ดังนี้
ระดับ 1
หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2
หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับ 3
หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 4
หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับมาก
ระดับ 5
หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและการประเมินที่ถูกตอง และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ
เห็นวาสอดคลอง
ใหคะแนน +1
ไมแนใจ
ใหคะแนน 0
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เห็นวาไมสอดคลอง
ใหคะแนน -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชดัชนีความสอดคลอง
(IOC) คํานวณคาตามสูตร
∑R
IOC =
N
∑ R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ
3.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
3.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพื่อความ
สมบูรณและพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 เลม ที่ไดรับการ
พิจารณาไปทดลองใช (Try - Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11
คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งได
คาประสิทธิภาพ E1/ E2 = 90.17/82.72
2. หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําที่ไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาสอนจริง
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน โดยใชคูกับแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํา และกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ
3. หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย โดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 10 ขอ
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการ
เปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใชสถิติ t test for dependent group
ตอนที่ 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
ตารางที่ 2 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 จํานวน 11 คน
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่องพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด E1/E2 โดยแบบฝก
ทั ก ษะเล ม ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ 93.52/83.63 รองลงมาคื อ แบบฝ ก ทั ก ษะเล ม ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
92.91/85.45 แบบฝกทักษะเลมที่ 1 มีประสิทธิภาพ 92.72/82.72 และแบบฝกทักษะเลมที่ 4 มีประสิทธิภาพ
91.14/88.18 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า รายวิ ช า
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใช
สถิติ t - test for dependent group
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา
รายวิ ช าภาษาไทยโดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า ระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 (n=11)


การทดสอบ

แบบฝึ กทักษะ
เลมที่ 1

S.D.

t

Sig.(1-tailed)

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

คะแนนแบบฝกหัด
คะแนน คะแนน รอยละ
รวม
เฉลี่ย
(E 1 )
37.09
92.72
408

คะแนน
รวม
91

คะแนน
เฉลี่ย
8.27

รอยละ
(E 2 )
82.72

92.72/82.72

E 1 /E 2

เลมที่ 2

823

74.81

93.52

92

8.36

83.63

93.52/83.63

เลมที่ 3

511

46.45

92.91

94

8.54

85.45

92.91/85.45

เลมที่ 4
รวม

401
2143

36.45

91.14

97

8.81

88.18

91.14/88.18

48.70

92.77

374

8.45

85.00

92.77/85.00

กอนเรียน

14.64

1.63

หลังเรียน

17.27

1.79

2.64

0.50

17.33 *

0.0000

จากตารางที่ 3 พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
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ตอนที่ 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ระดับความพึงพอใจ

รายการ
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีเนื้อหาถูกตองเหมาะสม
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีความกะทัดรัด เขาใจงาย
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีลาํ ดับขั้นตอนและความตอเนื่อง
แบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน
สามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได
รวม

4.45
4.27
4.45

S.D.
0.52
0.65
0.52

คาระดับ
มาก
มาก
มาก

4.55
4.73
4.55
4.64
4.45
4.73
4.55
4.54

0.52
0.47
0.52
0.50
0.52
0.47
0.52
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

จากตารางที่ 4 แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา อยูในระดับมากที่สุด (คา
 เทากับ 4.54 , S.D. เทากับ 0.14) ในทุกรายการดังปรากฏ รายการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมี
ความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระ
ความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับที่สองคือ แบบฝกทักษะการอาน
สะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับที่สามคือ แบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการ
สื่อสารอยางชัดเจน และสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับ
(คา  เทากับ 4.64)
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองทั้ง 4 ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ดังตอไปนี้ ครั้งที่ 1 เฉลี่ยรอยละ 92.73 คะแนน ครั้งที่ 2 เฉลี่ยรอยละ 93.52 คะแนน ครั้งที่ 3 เฉลี่ยรอยละ 92.91
คะแนน ครั้งที่ 4 เฉลี่ยรอยละ 91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 จะได 92.77/86.36
2. เมื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ
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เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับที่หนึ่งคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน
อยูในระดับมากที่สุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับที่สองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับที่สามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษา
และการสื่อสารอยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยู
ในระดับ (คา  เทากับ 4.64)
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองทั้ง 4ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ดังตอไปนี้ ครั้งที่ 1เฉลี่ยรอยละ92.73คะแนน ครั้งที่ 2 เฉลี่ยรอยละ93.52คะแนน ครั้งที่ 3เฉลี่ยรอยละ 92.91
คะแนน ครั้งที่ 4เฉลี่ยรอยละ 91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 จะได 92.77/86.36 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับวิจัยของ ประวีณา เอ็นดู (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาไทย เรื่ อ ง การอ า นและการเขี ย นสะกดคํ า โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานนอย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ มีประสิทธิภาพ 86.11/83.33
2. ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียน
และหลั งเรี ยนของนัก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 3 พบวา การทดสอบก อนเรีย นและหลัง เรี ยนของนักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ วิจัยของ วงศเดือน มีทรัพย (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ครั้ง
หนึ่ ง ยั ง จํ า ได เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาค น คว า ได แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบฝ ก ทั ก ษะ แบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 87.09/85.29 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกทักษะมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.74 และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคํา เมื่อพิจารณา พบวา อันดับที่หนึ่งคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
สอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับ
มากที่สุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับที่สองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับที่สามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสาร
อยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยูในระดับ (คา 
เทากับ 4.64)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. การเลือกเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ ควรคํานึงถึงวัยและระดับความสามารถใน
การอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนดวย หากเนื้อหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
2. ในระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ํา
อาจจะไมเขาใจหรือเกิดการเรียนรูช า หรือตองการความชวยเหลือ ครูควรใชเทคนิคเสริมแรงกระตุนใหนักเรียนสนใจ
หรืออธิบายใหเขาใจชัดเจนอีกครั้ง
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบอื่นๆ เพื่อที่นักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
2. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยในเนื้อหาหรือเรื่องราวอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ
อางอิง
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
โดยใชวิธีการสอนแบบกลุม รวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
The development of mathematics achievement
The hundreds of extras and the teaching methods of cooperation
For students in Grade 6 Tessaban 3 Wadchaichanasongkram school.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ
สงคราม 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 3.
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดชั ยชนะสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปก ารศึกษา 2560
จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคาสถิติทดสอบ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 ) เทากับ 81.48
ดัง นั้ น แผนจั ดการเรี ยนรู แบบกลุ ม รว มมือ เรื่ อ งตั ว ประกอบของจํา นวนนั บ สาระการเรี ย นรู ค ณิต ศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.51 , S.D = 0.55)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ /
ความพึงพอใจตอการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
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Abstract
This research aims to improve student achievement in mathematics on the factor of
numbers of students in Grade 6, Tessaban 3 Wadchaichanasongkram School and to find out to
determine the effectiveness of the Plan. The hundreds of extras group learning mathematics for
students in grade 6 have the total of 80/80 to compare achievement between pretest and
posttest, learning plan with the cooperation of hundreds of extras. Grade 6 students learn to
study mathematics. Satisfaction Grade 6 students on the lesson plans for group collaboration of
hundreds of extras. Group learning mathematics for students in grade 6 samples used in this
study were grade 6 students at a public school won the 2nd semester of academic year 2017
number 27 was used in this study include traditional learning group collaboration. The hundreds
of extras group, learning mathematics test achievement and satisfaction to-use lesson plans,
group cooperation, the role of cardinal. Group learning mathematics students of grade 6 were
analyzed by standard deviation. The efficiency of standard deviation is 80/80, and the test
statistic t-test. The satisfaction is to use lesson plans, group cooperation, and the role of
cardinal.
The results were as follows.
1. Process efficiency (E1) is equal to 80.19 and the efficiency of the output (E2) is equals
81.48 of the plan learning group collaboration. The hundreds of extras learning
mathematics grade 6 so powerful (E1 / E2) is equal to 80.19 / 81.48, which is higher than a certain
threshold.
2. Grade 6 students using traditional learning groups collaborated on hundreds of
extras. Learning mathematics grade 6 students in the average after the achievement is higher
learning at the level of statistical significance. 05.
3. Satisfaction students learn to plan, manage and group collaboration. The hundreds of
extras learning mathematics Grade 6, when considering the question of satisfaction and the
highest level. (𝑥̅ = 4.51, SD = 0.55)
Keywords : Achievement in Mathematics / lesson plans for group collaboration /
satisfaction with the lesson plans for group collaboration.
ความเปนมาและความสําคัญ
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ที่ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทํา
ใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบรูณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขการที่ผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ
ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม คือ มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการ
ดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูไป
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ประยุกตใช มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2556 : 1-3)
สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จากการสังเกตการ
เรียนของนักเรียนขณะทําการสอนในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนบางคนหรือสวนนอยอันเนื่องมาจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
ตองคิดคํานวณดวยตัวของนักเรียนเอง จึงทําใหนักเรียนสวนใหญในหองเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจเรียน
เพราะขาดสิ่งเราที่จะกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
จากการสรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2559 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 100 คน ผาน 48 คน ไมผาน 52 คน ปการศึกษา 2559 จํานวน 110
คน ผาน 52 คน ไมผาน 58 คน จากการสังเกต พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง ออน จะแยกกลุมกัน
โดยเฉพาะเด็กที่มีผลการเรียนดี จะแยกอออกจากกลุมที่มีผลการเรียนปานกลางและออน โดยไมสนใจเด็กที่มีผลการ
เรียนปานกลางและออน สาเหตุของปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนต่ํานั้นอาจเนื่องมาจาก
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม ทําใหยากที่จะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกทั้ง
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่องของเนื้อหาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนที่เรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลวอาจจะไม
ตองการที่จะเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะเบื่อชั่วโมงเรียนคณิตศาสตรเบื่อโรงเรียน ไมชอบทํางานที่
ยากและงานที่ทาทายในวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2551 : 45)
ผูวิจัยในฐานะเปนผูรบั ผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม รวมมือ
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุม รวมมือ อยูในระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนแบบกลุมยอยที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจ
ระหวางสมาชิกในกลุม เพื่อชวยเหลือกันใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจบทเรียนไดดี และพัฒนาทักษะในการทํางาน
รวมกันของนักเรียน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ง จากการใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2544 และจากข อ มู ล ของผลการ
ศึกษาวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544กับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เพื่อใหมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปาหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ การกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมอบหมายใหเขตพื้นที่
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวน
นับ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 เนื้อหาบทนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบกอนเรียน
2. จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ
3. การหาตัวประกอบ
4. จํานวนเฉพาะ
5. ตัวประกอบเฉพาะ
6. การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ
7. การแยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ)
8. การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร)
9. โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
10. แบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบประเมินความพึงพอใจ
เวลาที่ใชสอน จํานวน 10 ชั่วโมง
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก วิธีการสอนแบบรวมมือ
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ
ดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ดําเนินการศึกษาดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลองจํานวน
10 แผน จํานวน 10 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ
ความพึงใจตอแผนการจัดการเรียนรู

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 111 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถที่มีเกง ปานกลาง และ
ออนอยูในหองเดียวกัน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 27 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้นทํากิจกรรมกลุม
4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) สรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งขั้นสอน ทางผูวิจัยไดใช
เอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบ
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาคนควาอิสระจากคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
วัดชัยชนะสงคราม สังกัดเทศบาลเมืองตาก
2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากปลายภาคการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนดวยการ
เรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจขั้นตอนดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน
4. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
5. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากนั้นนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน
6. ดําเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันจันทรถึงวันศุกรวันละ
1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
7. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวน
นับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑ 80/80
3. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ เรื่อง
ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
4. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการแปลผลคะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 69-70)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 ) เทากับ 81.48
ดัง นั้ น แผนจั ดการเรี ยนรู แบบกลุ ม รว มมือ เรื่ อ งตั ว ประกอบของจํา นวนนั บ สาระการเรี ย นรู ค ณิต ศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.51 , S.D = 0.55)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษามีประเด็นที่สําคัญที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นโดยนักเรียนที่เรียนจากใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 เปนไปตามสมมุตฐิ านที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ นี้ไดพัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาอยางมีระบบตั้งแตวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูและ
เนื้อหาสาระการเรียนรูตลอดจนขั้นตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งศึกษาวิธีสอน
แบบสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผน
จัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น 2) ขั้นสอน 3) ขั้นทํากิจกรรมกลุม 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ 5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งขั้นขั้นสอนและขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยไดใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอยจน
เกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเนื้อหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหายาก
ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3
วัดชัยชนะสงคราม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) เทากับ 80.19และประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E 2 ) เทากับ 81.48 จึงมีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 80.19/81.48 หมายความวา นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน ในแผนจัดการเรียนรูแบบรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 10 แผน
10 ชั่วโมงรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดานความรูจากแบบทดสอบยอยทาย
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ชุด คะแนนเต็มชุดละ 20 คะแนน ภายในแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ จํานวน 8 ชุดของนักเรียนทุกคน มาหาคารอยละในแตละแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือไดคาเฉลี่ยเปนรอยละดังนี้ ชุดที่ 1 รอยละ 77.59 ชุดที่ 2 80.74 ชุดที่ 3 80.19 ชุดที่ 4 81.48 ชุดที่ 5 80.74
ชุดที่ 6 80.00 ชุดที่ 7 80.37 ชุดที่ 8 80.37 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 980 คะแนน คิดเปน
รอยละ 87.73 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20
ขอ คิดเปนรอยละ 81.48 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานนวนนับ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนด
ทั้งนี้เนื่องมาจาก แผนจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานกระบวนการตามลําดับขั้นตอนการสรางอยางมีระบบ
และวิธีการที่เหมาะสม คือ หลักสูตร คูมือครู เทคนิค วิธีการ หลักการ ทฤษฎี ที่เปนแนวทางและเปนประโยชนตอ
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู ผูวิจัยไดใชการสอนตามแบบของ
อาภรณ ใจเที่ยง (2550 : 122-123) กลาวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ ผูสอนชี้แจงจุดประสงคของบทเรียน ผูสอนจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณไมเกิน 6
คน มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน ผูสอนแนะนําวิธีการทํางานกลุมและบทบาทของสมาชิกในกลุม 2) ขั้น
สอน ผูสอนนําเขาสูบทเรียน บอกปญหาหรืองานที่ตองการใหกลุมแกไขหรือคิดวิเคราะห หาคําตอบผูสอนแนะนํา
แหลงขอมูล คนควา หรือใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการคิดวิเคราะหผูสอนมอบหมายงานที่กลุมตองทําใหชัดเจน 3) ขั้น
ทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนรวมมือกันทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ ทุกคนรวมรับผิดชอบ รวมคิด รวมแสดงความ
คิดเห็น การจัดกิจกรรในขั้นนี้ ครูควรใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ ที่นาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียน
เชน การเลาเรื่องรอบวง มุมสนทนา คูตรวจสอบ คูคิด ฯลฯผูสอนสังเกตการณทํางานของกลุม คอยเปนผูอํานวย
ความสะดวก ใหความกระจางในกรณีที่ผูเรียนสงสัยตองการความชวยเหลือ 4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้น
นี้ผูเรียนจะรายงานผลการทํางานกลุม ผูสอนและเพื่อนกลุมอื่นอาจซักถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจน เพื่อเปน
การตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคล5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ขั้นนี้ผูสอนและ
ผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ผูสอนควรชวยเสริมเพิ่มเติมความรู ชวยคิดใหครบตามเปาหมายการเรียนที่กําหนดไว
และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมทั้งสวนที่เดนและสวนที่ควรปรับปรุงแกไข ซึ่งในแผนจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นําสื่อการสอนไดแก แบบทดสอบยอย
กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 8 ชุด ไดแก 1) จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ 2) การหาตัว
ประกอบ 3) จํานวนเฉพาะ 4) ตัวประกอบเฉพาะ 5) การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ 6) การ
แยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ) 7) การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร) 8) โจทยปญหา ห.ร.ม. และ
ค.ร.น. : 2 โดยมีการแบงเนื้อหาออกเปนเรื่องยอยตอเนื่องกัน ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง อยางอิสระ มี
การทบทวนความรูเปนระยะและสามารถตรวจสอบคําตอบไดทันที และเนื้อหามีความเขาใจงาย เมื่อสรางแผน
จัดการเรียนรูเสร็จไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพหาคา IOCจากนั้นไดแกไขปรับปรุง ตามขอแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ และทําการทดลองจริงกับกลุมตัวอยางจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวสอดคลองกับการวิจัย
ของประภัสสร หวังดี (2550 : 145)
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
3.จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย 15
ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.51 , S.D = 0.55) สอดคลองกับผลการวิจัยของอรอินทร โคตร
มนตรี (2551 : 157) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา แผนการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร แบบกลุมรวมมือ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือมีความ
สอดคลองกัน กลาวคือมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนโดยทําการจัด
กิจกรรมแบบงายไปหาเนื้อหาที่ยากทํา นักเรียนมีความพอใจในระดับมากถึง มากที่สุด เนื่องจากเนนการเรียนรู ทํา
ใหเกิดความรูคงทน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของจึงควร
สนับสนุนใหครูผูสอนนําแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดผลตอนักเรียนตอไป
2. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนอยาง
ละเอียด เพื่อใหเกิดความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและเขาใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ
3. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูทีละขั้นตอนโดยไมขามขั้นตอน ใหนักเรียนไดเรียนรูจน
ครบทุกขั้นโดยไมเรงรีบ
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองคอยกระตุนและเสริมแรงนักเรียนอยางทั่วถึง เพื่อให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
5. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวที่มุมใดมุมหนึ่งของหองเรียนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร เชน สื่อ เกม
กิจกรรมสงเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สนุกและงาย เพื่อเปนการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ ในเนื้อหาสาระการเรียนรูอื่นๆ
ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนตอไป
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรเชน ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation) และทักษะดานขอมูลขาวสาร สื่อ และเทคโนโลยี
(Information, Media and Technology Skills) โดยแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ
A Study of Learning Achievement in Thai Language through Six Thinking Hats Teaching
Techniques of Edward De Bono for student grade 3, Taksinrachanusorn School.
อรชา อุตทาสา1 วชิระ วิชชุวรนันท2 และธันยนันท หลวงไชยา3
Wachira Wichuwaranan1 Oracha Autthasa2 and Thunyanun Luangchiya3
1

นักศึกษาผูทําการวิจัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยที่ปรึกษาวิจยั โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูคศ.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุดคือ บรรยากาศของ
� = 4.70, S.D = 0.49)
การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (�
คําสําคัญ : เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ, ความพึงพอใจ
Abstract
This study aimed to compare 1) the Prathomsuksa 3 or Third Grade’s learning
achievement in the Thai language before and after classes by using the Six Thinking Hats
technique pioneered by Edward de Bono in order 2) to satisfaction the Prathomsuksa 3 or Third
Grade’s learning achievement in the Thai language by using the Six Thinking Hats technique
pioneered by Edward de Bono.
The research findings found that:
1. Students 3 using learning lesson plans, using techniques 6 thinking hats in leaves of
Edward de Bono about food are very useful Learning English of grade 3 found that higher
achievement students significantly 05.
2. Satisfaction of students to plan learning technique thinking caps 6 of Edward de. Bono
food is beneficial Learning in Thailand Grade 3 when considering the question of satisfaction and
the highest level: 1) learning to help students build knowledge, followed by 2) learning activities

1329

that encourage students to exchange knowledge and ideas. Satisfaction levels are minimal. The
atmosphere of the class, students are responsible for their own (𝑥̅ = 4.70, SD = 0.49).
Keyword : The Six Thinking Hats, Complacency
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องดวยสภาพในปจจุบันคุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษายังอยูในระดับที่ไมนาพอใจเหตุที่เปน
เชนนี้ เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไมอยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ดวยเหตุผลนี้รัฐ
จึงจําเปนตองสรางพื้นฐานดวยการพัฒนาผูเรียน และพัฒนาคุณภาพ ดังเจตนารมณที่ไดตราไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวด 4 วาดวย แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา และมาตรา 24 (3)
ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง นอกจากการพัฒนาผูเรียน ครูจึงจําเปนตองสรางพื้นฐานดวยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการสํารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณพบวา การคิดเพื่อแกปญหา
เฉพาะหนาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตากสินราชานุสรณยังมีจุดออน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะครูผูสอนสวนใหญยัง
สอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการทองจํา มิไดสอนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ผูเรียนไมสามารถแยก
การเรียนรูวาอะไรคือการวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ซึ่งเปน
แนวคิดของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน (De Bono, 1976) มาพัฒนาดานการคิดวิเคราะห และนํามาทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ เนื่องจากเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เปนการสอนที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหโดยการจําแนกสีของหมวกดวยการวิเคราะห ใหผูเรียนไดคิดเปน และคิดอยางหลากหลาย ตามสีของ
หมวก ซึ่งสามารถนําไปแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ หมวกสีขาวคิดในดานเนื้อหาขอมูล ขอเท็จจริง
หมวกสีแดง คิดในดานอารมณ ความรูสึก หมวกสีดํา คิดในดานลบ ขอดอย ขอเสีย หมวกสีเหลือง คิดในดานบวก
ขอดี ขอเดน หมวกสีเขียว คิดพัฒนาปรับปรุง เสนอแนะ หมวกสีฟา คิดสรุป ควบคุม กําดับ วางแผน เปนตน
ในการจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้ ดวยโรงเรียนตากสินราชานุสรณเปนโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
ใหญ ทําใหมีนักเรียนเปนจํานวนมาก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมด 5 หอง จํานวน 163 คน มีการดูแล
นักเรียนไมคอยทั่วถึงและประกอบกับนักเรียนสวนใหญที่เขามาเรียนเปนนักเรียนรอบนอกตัวเมือง การเรียนจึงไมได
เกงเหมือนโรงเรียนประจําตัวเมือง ในการลองสุมใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ลองทําแบบฝกในการจําแนกหรือ
วิเคราะหเนื้อเรื่อง ขอมูลเบื้องตนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญยังไมรูจักการวิเคราะหหรือไม
รูจักการแกปญหาดวยตัวเอง ยังไมเกงในดานการวิเคราะหปญหา ในการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในดาน
ภาษาไทยมีหลากหลายวิธี แตเราเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เพราะวิธีนี้จะทําให
เด็กสามารถจําแนกและวิเคราะหสิ่งตางๆได ไมวาจะเปนการวิเคราะหความจริงจากเรื่องที่อานหรือเห็น สามารถ
บอกความรูสึกจากเรื่องที่อานไดฯ ทั้งนี้เราจึงคิดเครื่องมือที่จะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยที่ดี
ขึ้น เราจึงไดสรางเครื่องมือขึ้นมา คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono เพื่อชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนรูท ี่ดีขึ้น สามารถคิดเปน วิเคราะหได จะทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สามารถนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมนี้ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono จึงเปนทักษะการ
คิดของนักเรียนไดเปนอยางดีอีกวิธีหนึ่ง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
สอดแทรกลงไปในกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อกระตุนและยั่วยุใหนักเรียนพยายามใช
ความคิดในการแกปญหาตางๆ ซึ่งจะชวยทําใหผลการจัดการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นตามไปดวย
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไป
ใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสยั ทัศนในการกําเนินชีวิตและมีนสิ ยั รักการอาน มาตรฐานการเรียนรูช วงชั้น ขอ 2
สามารถสรุปใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคําสําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด
เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน การรูจ ักใชคําถาม คาดคะเนเหตุการณ เรื่องราวจากเรื่องที่อานและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอ 1 อานเรื่องราวที่กําหนดใหไดคลองแคลว รวดเร็วและสรุป
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความรูสึก ปญหา ประโยชน ความคิดใหมๆและการวางแผนจากเรื่องที่อานได และขอ 2 เขียน
ตอบคําถามจากเรื่องที่อานเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความรูส ึก ปญหา ประโยชน ความคิดใหมๆ และการวางแผนทํางาน
มี 10 ตอน ดังนี้ 1) ออกกําลังกาย 2) ชีวิตเจาหนู 3)เที่ยวประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง 4) เมนูชูสุขภาพ
5) สารอาหาร 6) อาหารเพื่อสุขภาพ 7) กินอยางไรทําใหแข็งแรง 8) บานแสนสุข 9) ไหมกับเหมียว 10) ยําขาว
เกรียบ
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
ตัวแปรตามไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
- ความสามารถในการคําถาม
- ทักษะการคิด
กรอบแนวคิด

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย
โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
ของ Edward de Bono แทนดวย 6 สี

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ ทั้งหมด 1 หอง จํานวน 34 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ ที่มีเกง ปานกลาง และออนอยูในหอง
เดียวกัน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหาร
ดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง
โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป และ
ประเมินผลการทํางาน ซึ่งขั้นสอน ทางผูวิจัยไดใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่ง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นํ าหนั งสื อขอความอนุเคราะหเ ก็บรวบรวมขอมู ลเพื่ อศึ กษาคนควา อิสระจากคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ สังกัดเทศบาลเมือง
ตาก
2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากปลายภาคการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจขั้นตอน
ดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน
4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากนั้นนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน
5. ดําเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง
6. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการ
เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมี
ประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
8. หาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู โดยใชเ ทคนิค หมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วัน
เวลาที่ใชในการดําเนินการทดลอง
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การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีการแปลผลคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2555 : 69-70)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono เรื่องตัวอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุดคือ บรรยากาศของ
� = 4.70, S.D = 0.49)
การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (�
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

การทดสอบ
กอนการจัดการเรียนรู

สวน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
�)
(𝒙
(S.D)
10.26

4.079

คาที
(tvalue
16.560

df

33

คาพี
(P-value)=
Sig(1-tailed)
7.47

หลังการจัดการเรียนรู
15.21
5.562
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญที่ .05
จากตารางที่ 1 พบวา คา P เทากับ 7.47 มีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังนั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de
Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 แสดงคาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3
�
ขอที่
รายการ
S.D.
แปลผล
�
บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํา
1
4.60 0.63
มากที่สุด
กิจกรรม
บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
2
4.47 0.74
มากที่สุด
และกลุม
3 กิจกรรมการเรียนรูม ีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4.73 0.45
มากที่สุด
กิจกรรมการเรียนรูส งเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
4
4.87 0.35
มากที่สุด
ความคิด
5 กิจกรรมการเรียนรูส งเสริมการคิดและตัดสินใจ
4.80 0.41
มากที่สุด
6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4.53 0.74
มากที่สุด
7 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
4.80 0.41
มากที่สุด
การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวย
8
4.93 0.25
มากที่สุด
ตนเองได
การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
9
4.67 0.49
มากที่สุด
ได
การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
10
4.67 0.49
มากที่สุด
ได
ผลรวม
4.70 0.49
มากที่สุด
จากตาราง 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
� เทากับ 4.70 คา S.D. เทากับ
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน มีคา �
0.49 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษามีประเด็นที่สําคัญที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมี
ประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นโดยนักเรียนที่เรียนจากใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไป
ตามสมมุ ติฐ านที่ตั้ งไว ทั้ง นี้เ ปน เพราะแผนการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู โดยใชเ ทคนิค หมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน นี้ไดพัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาอยางมีระบบ
ตั้งแตวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมาตรฐานกลุม
สาระการเรียนรูและเนื้อหาสาระการเรียนรูตลอดจนขั้นตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งศึกษาวิธีสอน ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผนจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1)
ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งขั้นขั้นสอนและขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยได
ใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอย
จนเกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเนื้อหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหา
ยากทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
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ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวณิกกุล
อภิรักษสุตานนท (2553 : บทคัดยอ) ไดผลของการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เรื่อง การสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ และการคิดเชิงวิเคราะห มีความสัมพันธกันทางบวก 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคา
ราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ มีทักษะการคิด
วิเคราะหทางภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 8.00 คิดเปนรอยละ 26.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.43 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนอกจากนี้ ยังมีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย และไดสอดคลองกับ
อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชการสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ เรื่อง การศึกษาผลการใชการ
สอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอโบโน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผลการวิจัยพบวา การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 56.25 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 11 คิดเปนรอยละ 68.75 และ
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหความแตกตางระหวางผลการทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางที่เปนไมอิสระตอกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward
de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3ประกอบดวย
� = 4.70, S.D = 0.49) ซึ่งไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ
10 ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในระดับมากที่สุด (�
กานตชนก ศรีนวลจันทร และไพทยา มีสัตย (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถการคิด วิ เคราะห วิชาสั งคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมโดยการเรี ย นรู ด วยเทคนิ ค หมวก 6 ใบ
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนผานเกณฑคะแนน รอยละ 70 ตามที่กําหนดไว มี
จํา นวน 15 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48.38 และที่ ไ ม ผา นเกณฑ จํ า นวน 16 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 51.60 2) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
� = 4.41, S.D. = 1.01)
ภาพรวมของความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เมื่อ
พิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู
รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับ
นอยที่สุดคือ บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
� = 4.70, S.D = 0.49
(�

1335

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการจัด กิจกรรมการเรีย นรู ครู ผูส อนตองคอยกระตุนและเสริม แรงนัก เรี ยนอย างทั่ วถึ ง เพื่ อให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
2. โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนควรสนับสนุนและชี้ใหครูผูสอนเห็นความสําคัญในการสอนดวยเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
3. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวที่มุมใดมุมหนึ่งของหองเรียนที่เกี่ยวกับการอานนิทานตางๆ เชน สื่อ
เกม กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด เพื่อเปนการเสริมทักษะกระบวนการคิด สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยควรฝกการตั้งคําถามและตอบคําถามโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono และควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามใหถูกตองตามหลักการของเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เพื่อใหนักเรียนพัฒนาการตอบคําถามและทักษะการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนควรดูแลนักเรียนใหทํางานรวมกันและคอยใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมอยางใกลชิด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward
de Bono กับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
2. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward
de Bono กับนักเรียนในระดับอื่น
3. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ
Edward de Bono กับเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
The Comparison of Reading and Writing Skill in English Vocabulary by Using Exercises of
Students grade 5 Bantasoukradong school Mueang Kamphaengphet
อัคริมา ใบทอง1 ศิริโสภา แสนบุญเวช2 และจันทรัตน ออนฤทธิ3์
Akrima Baithong1 Sirisopa Sanboonvej2 and Jantharat On-rit3
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
อาจารยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
ครูชํานาญการพิเศษูโรงเรียนบานทาเสากระโดง จังหวัดกําแพงเพชร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการ
อานและการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอย
ละ 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3) เพื่อสงเสริมการตรงตอเวลาในการสงงานของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู ด ว ยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นคํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง ใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการอ า นสะกดคํ า ภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.25และการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เทา กั บ 24.55 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 81.83 และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางเกณฑกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังใชแบบฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85 คะแนน การเขียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกอนกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลการวิเคราะหการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงานมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 50
คําสําคัญ :
ทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ/แบบฝกทักษะ/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/ การตรงตอเวลา
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Abstract
The purposes of this research were 1) To compare student achievement after using the
skill of reading and writing skill in English. Grade 5 students at the basic education curriculum
standards in 2551 AD group learning foreign languages. Bantasoukradong school, The scheduled
80 percent 2) To compare the achievement of students before the exercise with the use of the
skills of reading and writing English spelling. Students grade 5. 3) To determine the timeliness of
the delivery of Students grade 5 had to deal with learning the skill of reading and writing English
spelling.
Research result
1. Achievement add back exercises. Reading skills English spelling The student's grade.5
Average scores 17.85 Average Percentage 89.25 and written English spelling of The student's
grade.5. Average rating 24.55 points, 81.83 percent. Compared with the latter during the study
showed that the test scores of students is higher.
2. Achievement before and after Exercises Exercises add. Reading skills English spelling
The student's grade.5 Average scores 13:15 points and 17.85 score Spelling English Student Grade
5. Average scores 19.80 points and 24.55 points compared between. Before The study found that
the posttest scores of students in higher learning.
3. Analysis of the results, on time delivery of Students grade 5 who have to deal with
learning the skill of reading and writing English spelling. Found that the punctual delivery in most
applications. 100 percent punctuality to deliver a minimum of 50 percent.
Keyword : Reading and writing English spelling / Skills / Learning Achievement Test / punctuality.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอั ง กฤษนั บ ว า เปน ภาษาสากลของโลก ที่ ทุ ก คนให ค วามสํ า คัญ อย า งยิ่ ง ในสั ง คมโลกป จ จุ บั น
ภาษาอังกฤษจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น (กรมวิชาการ, 2551)
ภาษาอังกฤษเปนภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานรวมกันมีความหมายกวางไกลไปถึงทุกสวนของ
ประชาคมอาเซียนดวย หมายความวาประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษกันมากขึ้น
นอกเหนือจากภาษาประจําชาติ หรือภาษาประจําถิ่นของแตละชาติแตละชุมชน (Cholakarn Pungviriyarat,
2557)
นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษนอย
ผูเรียนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูด ฟง อาน
และเขียนภาษาอังกฤษนอยทําใหเปนปญหาตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ (เสาวภาคย ศรีโยธา, 2555, กลาถึงใน เจตน
สฤษฎิ์ สังขพันธ และคณะ, 2558)
การสอนเขียนและการอานภาษาอังกฤษ เปนทักษะที่ชวยใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบ
ผลสําเร็จ ชวยใหผูเรียนเขาใจและสามารถฟง ดู และพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง แตการเรียนการ
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สอนการเขียนและอานในประเทศไทยยังประสบปญหาอยูมากในดานการเขียนและอานภาษาอังกฤษ (มณเฑียร อิน
แกว, 2554)
จากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทา
เสากระโดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต1 พบวานักเรียนไมสามารถอานและเขียนสะกดคํา
ภาษาอั ง กฤษได คนที่ อ า นได ก็ มี จํ า นวนน อ ยมาก จึ ง เป น ป ญ หาส ง ผลให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษต่ํา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เพื่อใชในการสอนอานและเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเพื่อเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอยละ 80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. เพื่อศึกษาการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. สงเสริมการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
ใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ
ขอบเขตการวิจัย
ดานเนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาสรางแผนและแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation/Season จํานวน 8 แผน
ดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ
- การตรงตอเวลาในการสงงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ

-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการเขียน
ส ะ ก ด คํ า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5
การตรงต อ เวลาในการส ง งานของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยใช
แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นสะกดคํ า
ภาษาอังกฤษ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จํานวน 20 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง Occupation และ เรื่อง Season จํานวน 8 แผน
2. แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 2 ชุด
3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 2 ชุด
4. แบบสังเกตการสงงานตามกําหนดการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทา
เสากระโดง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนและชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนเรียนรู
2. เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 1 ชุด ให
นักเรียนทําการทดสอบใชเวลา 1 ชั่วโมง
3. เก็บรวบรวมขอมูลขณะทําการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูล
จากการตรวจแบบฝกทักษะ
4. เก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองหลังการสอนครบทั้ง 2 แบบฝกนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาหาความถี่แลววิเคราะห บรรยายเปนความเรียง ประกอบตาราง
โดยเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย คารอยละ ระหวางการทดสอบครั้งแรกกับครั้งหลังของประชากรและ
เปรียบเทียบคะแนนการทําแบบฝกทักษะกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนหลังการใชแบบฝกการเขีย นสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอยละ 80
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การทดสอบ

n

(�)

S.D.

% of Mean

t

หลังเรียน

20

24.55

2.06

81.83

1.19

จากตารางที่ 1 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.83 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางเกณฑกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนหลังการใชแบบฝกการอานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การทดสอบ
หลังเรียน

n
S.D.
(�)
17.85
1.76
20
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอยละ 80

t
7.38

% of Mean
89.25

จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝก อานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.25 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑ
กับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การทดสอบ

n

กอนเรียน

20

19.80

3.02

หลังเรียน

20

24.55

2.06

S.D.

t
14.33

จากตารางที่ 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกด
คําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน
ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน
คําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การทดสอบ

n

กอนเรียน

20

หลังเรียน

20

S.D.

t

13.15

1.66

16.15

17.85

1.76

จากตารางที่ 4 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใชแบบฝก อานคํา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85 คะแนน
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ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 แสดงการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ
ลําดับที่

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
รอยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
/
/
/
*
*
*
/
*
50.0
2
/
/
/
/
/
/
/
/
100
3
/
/
/
/
/
/
/
/
100
4
/
/
/
/
*
/
/
/
87.5
5
/
/
*
/
/
/
/
/
87.5
6
/
/
/
/
/
/
/
/
100
7
/
/
/
/
/
/
/
/
100
8
/
/
/
*
/
/
/
/
87.5
9
/
/
/
/
/
*
*
/
75.0
10
/
/
/
/
/
/
/
/
100
11
/
/
/
*
/
/
/
/
87.5
12
/
/
/
/
/
*
*
/
75.0
13
/
/
/
/
/
/
/
/
100
14
/
/
/
/
/
/
*
*
75.0
15
/
/
/
/
*
*
*
/
62.5
16
/
/
/
/
/
/
/
/
100
17
/
/
*
*
*
/
*
/
62.5
18
/
/
/
/
/
*
*
/
75.0
19
/
/
/
*
*
/
/
/
75.0
20
/
/
/
/
*
*
/
/
75.0
จากตารางที่ 5 แสดงวา การตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงาน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
83.75 คะแนน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง จังหัดกําแพงเพชรซึ่งผูวิจัยไดเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ไดตั้งไว ผูวิจัยจึงนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอ านและการเขียนสะกดคํ า
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ที่กําหนดไวรอยละ 80 พบวา นักเรียนมีคะแนน
การสอบหลังเรียนผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับ อรชร วงษษา (2548) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
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เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โดยใชนิทานพื้นบานอีสานเปนสื่อ สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) กลุมเปาหมาย จํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังสิ้นสุดการทดลองวงจรตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชนิทาน
พื้นบานอีสานเปนสื่อ มีจํานวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอย
ละ 77.14
2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใช
แบบฝก อานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85
คะแนน ตามลําดับ และเมือ่ เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย เทศตอม (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนบาน
หัวขัว โดยใชแบบฝกทักษะ ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนชุมชนบานหัวขัวป
การศึกษา 2552 จํานวน 2 คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 88.60/86.83
3. ผลการวิเคราะหการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงานมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับ อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร
(2554) ไดศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น กต.101และ สกต.101 สาขา
การตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองไดเมื่อทราบขอตกลงเบื้องตนใน
การเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลากับครูผูสอนซึ่งจากขอมูลที่บันทึกไวนักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการ
เขาเรียนในวิชากิจกรรมชมรม พบวามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งที่ 1
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
ณ อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ มีหนาที่อํานวยการใหการจัดประชุมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ในการจัดประชุม ไดแก ใหคําปรึกษา การเสนอแนะ การวินิจฉัยและตัดสินใจ และแกปญหาในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฝายตางๆ เปนตน ประกอบดวย
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการดําเนินงาน
1. ฝายระบบลงทะเบียนเขารวมนําเสนอบทความวิจัย มีหนาที่ควบคุมดูแลระบบลงทะเบียน
เขารวมนําเสนอบทความวิจัย ไดแก ตรวจสอบการลงทะเบียน บันทึกรายงานการชําระเงินผานระบบออนไลน
ตรวจสอบการสงบทความ จัดการบรรณาธิการ พิมพบทความออกจากระบบ ออกรหัสบทความ ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน บุมี
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
อาจารยยุทธนา พันธมี
อาจารยศรินญา หวาจอย
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
อาจารยเมธี มธุรส
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยสุรเชษฐ ขอนทอง
นายพรหมธร พูลสุข
นายอานนท ปลื้มเนตร
2. ฝายบรรณาธิการ มีหนาที่คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เพื่อพิจารณา
บทความและผูทรงคุณ วุฒิพิจารณาการนําเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอร ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ
รองศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ

ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่าํ
อาจารยยุทธนา พันธมี
3. ฝายติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิ มีหนาที่ติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิ การจัดสงบทความใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และติดตามแบบพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ประสานงานดานการเดินทางและที่พักใหกับ
ผูทรงคุณ วุฒิภายนอก ประกอบดวย
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร.ปราณี เลิศแกว
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่าํ
ผูชวยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
4. ฝายลงทะเบียน มีหนาที่ ดําเนินการรับลงทะเบียนการติดตั้งแบบโปสเตอร รับลงทะเบียน
ผูนาํ เสนอแบบปากเปลา และผูเขารวมประชุม จัดเตรียมเอกสาร บทคัดยอ กําหนดการ ไอดีการดและ
ของที่ระลึก และรับขอมูลการนําเสนองานแบบปากเปลาเพื่อติดตั้งในหอง ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
อาจารยรุงณภา บุญยิ้ม
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นายอานนท ปลื้มเนตร
5. ฝายพิธีการและการตอนรับ มีหนาที่เกี่ยวกับพิธีการและการตอนรับ ไดแก พิธีกรในพิธีเปด
และพิธีลงนามความรวมมือ การรับรองผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวมประชุมและแขกผูมีเกียรติ และการแสดง
ในพิธี ประกอบดวย
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต เตชะ
ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ เพ็งแดง
อาจารยวชิระ พิมพทอง

อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารยยลดา กระตายทอง
อาจารยโกมินทร บุญชู
อาจารยธิดารัตน พรหมมา
อาจารยวัลลภ ทิพยสุคนธ
อาจารยนุชจรีย สีแกว
อาจารยศศิธร ศิริรัตน
นางสาวละเอียด ชวงสุวรรณ
6. ฝายอํานวยการประจําหองนําเสนอแบบปากเปลา มีหนาที่ควบคุม ดูและการนําเสนอ
แบบปากเปลาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามกระบวนการ ประกอบดวย
สาขาวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/
หลักสูตรและการสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
สาขาวิชาภาษาไทย
ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ เพ็งแดง
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
อาจารยกษมา สุรเดชา
อาจารยรุงณภา บุญยิ้ม
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา
ผูชวยศาสตราจารย อนุสิษฐ พันธกล่าํ
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ
รองศาสตราจารยพัทธนันท วงษวิชยุตม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย พันธแกว
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
อาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
สาขาวิชาคณิตศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยจิรพงค พวงมาลัย

อาจารยโกมินทร บุญชู
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา
ดร.ปราณี เลิศแกว
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยธิดารัตน พรหมมา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผูชวยศาสตราจารย ชูวิทย ไชยเบา
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
อาจารยศรวัส ศิริ
สาขาวิชาพลศึกษา
รองศาสตราจารย ธวัช วีระศิริวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
ผูชวยศาสตราจารย กอเกียรติ วิทยรัตน
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน
อาจารยวัลลภ ทิพยสุคนธ
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารยนันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารยนุชจรีย สีแกว
อาจารยนันทิยา หมูคาํ
อาจารยสุภาพร สายเขื่อนสี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน บุมี
อาจารยศรินญา หวาจอย
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
อาจารยเมธี มธุรส
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยยลดา กระตายทอง
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญลอม ดวงวิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต เตชะ
อาจารยวชิระ พิมพทอง
อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารยมนตรี หลินภู
นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี

7. ฝายอํานวยการประจําหองนําเสนอแบบโปสเตอร มีหนาที่ควบคุม ดูและการนําเสนอ
แบบโปสเตอรใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามกระบวนการ ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่าํ
อาจารยยุทธนา พันธมี
อาจารยภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
อาจารยมนตรี หลินภู
อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน
อาจารยโกมินทร บุญชู
นายไกรศร สิงหไผแกว
8. ฝายเอกสารประกอบการประชุม มีหนาที่จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม ไดแก
จัดทํารวมบทความ เกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมนําเสนอ และเอกสารอื่นๆ ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
อาจารยเมธี มธุรส
9. ฝายโสตทัศนูปกรณ มีหนาที่ควบคุมแสง สี เสียง ในพิธีเปดและพิธีลงนามความรวมมือ
หองนําเสนอแบบโปสเตอรและหองนําเสนอแบบปากเปลา ประกอบดวย
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยวชิระ พิมพทอง
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ
นายพินิต มณีเขียว
นางสาวลัดดาวัลย แกวใส
นายพรหมธร พูลสุข
นายไกรศร สิงหไผแกว
10. ฝายประชาสัมพันธ มีหนาทีป่ ระชาสัมพันธขาวสารทางเว็บไซตและสื่อออนไลน
ออกแบบและจัดทําไวนิลประชาสัมพันธ จัดทําปายบนเวทีหองประชุม ปายประชาสัมพันธอื่นๆ ถายภาพ
และวีดโี อกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย
อาจารยเมธี มธุรส
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยยุทธนา พันธมี
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ
นายพินิต มณีเขียว
นายอานนท ปลื้มเนตร

11. ฝายการเงินและพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบการจัดประชุม การเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจายงบประมาณ การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การ
จัดการคาลงทะเบียน และดําเนินการเบิกจาย ประกอบดวย
นางมาริตา จิตชู
นางสาวนฤมล สงตาย
นางสาวปรางคทิพย น้ําเงินสกุลณี
นางสาวปราจิน ไกรทอง
12. ฝายสวัสดิการ มีหนาที่จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันใหกับผูเขารวมการ
ประชุมและผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ
นางสาวนุชจรีย สีแกว
นางสาวสุภาพร สายเขื่อนสี
นางสาวนันทิยา หมูคํา
นางสาวลัดดาวัลย แกวใส
นายมงคล มลฑลศิริ
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา จันทรผอง
นางวาสนา มณีสัย
นางสาวละเอียด ชวงสุวรรณ
นางแนงนอย อินทรจันทร
นางสาวปยุรฉัตร บุษศราภรณ
13. ฝายอาคารสถานที่ มีหนาที่จดั หองประชุมในการจัดพิธีเปดและพิธีลงนามความรวมมือ
จัดหองสําหรับการนําเสนอแบบโปสเตอรและการนําเสนอแบบปากเปลา หองรับประทานอาหารและอาหารวาง
ประกอบดวย
อาจารยภมู ิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
อาจารยมงคล มลฑลศิริ
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
นางวาสนา มณีสัย
นายวิทยา ภัยมณี
นางสาวละเอียด ชวงสุวรรณ
นางสาวแนงนอย อินทรจันทร
นางสาวปยุรฉัตร บุษศราภรณ

14. ฝายประเมินผล มีหนาที่จดั ทําแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุม และจัดทํารูปเลม
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประกอบดวย
อาจารยศภุ วัฒน วิสิฐศิริกลุ หัวหนา
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
อาจารยยุทธนา พันธมี
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
นายอานนท ปลื้มเนตร
15. ฝายจัดทํารายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ (Proceeding) มีหนาที่รวบรวม
บทความที่มีการแกไขจากที่ผูทรงพิจารณา ตรวจสอบรูปแบบของบทความ พิสูจนอักษร แกไขบทความใหเปนไป
ตามคําแนะนําในการสงบทความ และจัดทํารูปเลมรายงาน ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญลอม ดวงวิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
อาจารยศภุ วัฒน วิสิฐศิริกลุ
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารยรตั ติกาล โสภัคคศรีกุล
อาจารยภมู ิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารยเมธี มธุรส
อาจารยนันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารยโกมินทร บุญชู
นายอานนท ปลื้มเนตร

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งที่ 1
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
กรรมการตรวจบทความวิจัย
กรรมการตรวจบทความวิจัย มีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ตามหลักของบทความวิจัย
กอนการนําเสนอผลงานวิจัย และระหวางการนําเสนอผลงานวิจัย ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา สุวรรณศรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย ดร.วารีรตั น แกวอุไร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
สาขาวิชาคณิตศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สุขแกว คําสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สรวงพร กุศลสง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานต อัมพานนท
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ณอณ บัวกนก
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ คูณแกว
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา เจียพงษ
สาขาวิชาภาษาไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
สาขาวิชาภาษาไทย
ดร.กมลฉัตร กลอมอิ่ม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.ไกรวิชญ ดีเอม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ดร.พรรณราย เทียมทัน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ดร.จริยา พิชัยคํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ดร.เอมอร วันเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ดร.กาญจนา เวชบรรพต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ดร.คมคาย ไพฑูรย
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ดร.รุงทิวา คนการณ
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ดร.ไพโรจน เผาดี
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ดร.วิโรจน ตระกูลพิทักษกิจ
สาขาวิชาภาษาจีน
ผูชวยศาสตราจารย สุนยี  เอี่ยมอดุลย
สาขาวิชาภาษาไทย
ผูชวยศาสตราจารย ไอริน ชุมเมืองเย็น
สาขาวิชาคณิตศาสตร

ผูทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ
รองศาสตราจารย ธวัช วีระศิริวฒ
ั น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ เตชะ
ผูชวยศาสตราจารย มณฑา หมีไพรพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ดร.ปราณี เลิศแกว
ผูชวยศาสตราจารย จิรัฎฐ เพ็งแดง

สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทย

