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 1 ผลการใช้ F2P Model ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดับเลขคณิตและ
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 2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) และประยุกต์ใช้การเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
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 3 ชื่อเร่ืองวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ

สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดลุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล 
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 4 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ วิชา เคมี เร่ือง พอลิเมอร์ ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 5 ชื่อวิจัยเร่ือง การพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้เคร่ืองเคาะจังหวะของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกนัยา 
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ปีที่  4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
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  โดย นางสาวไซตน  ยูโซะ  
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สารบัญ 
   หน้า 

 17 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสขุศกึษา เร่ืองยาและสารเสพติด  
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราธิ
วาส จังหวัดนราธิวาส 208 

  โดย  นางสาวอามาลี วาแดะ  
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ผลการใช้ F2P Model ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5  
โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง 

นางสาวสากีหนะ นะแหละ 
นายจรูญ  ปราบปรี 
นางบุญสนอง  วิเศษสาธร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิตของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ F2P Model (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้  F2P Model กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง จ านวน 35 คน เลือก
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ F2P 
Model จ านวน 12 คาบ  แบบทดสอบเรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต จ านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ F2P Model จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  1.ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC), ค่าความยากง่าย , ค่าอ านาจจ าแนก ความเช่ือมั่นแบบ Kuder 
Richardson (KR-20)และค่าความเช่ือมั่น  แบบครอนบาคแอลฟา และใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน
(Paired Samples t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.2 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ F2P Model สรุปได้ว่า ผลคะแนนทดสอบการใช้ F2P Model ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.81 และขนาดอิทธิพลมีค่า
เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับปานกลาง 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ F2P 
Model โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.47)  โดยประเด็นเรื่องวิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ส่งเสริมให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็น กลุ่ม / ทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนโดยการใช้ F2P 
Model มีความสนุกและมีความน่าสนใจตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : การใช้ F2P Model 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตความพึงพอใจต่อการใช้ F2P Model 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 23 ได้กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นั้น เป็นวิชาที่มีความส าคัญจะต้องจัดให้นักเรียนมีทั้ง
ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีกระบวนการคิด มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เพราะลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด เป็นโครงสร้างที่มีเหตุผล การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท า
ให้เกิดความคิด เป็นกระบวนการฝึกให้คิดอย่างเป็นระเบียบแบบแผน การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก และเป็น
วิชาที่มีความต่อเนื่องกันเสมือนลูกโซ่ (ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี, 2542, น. 3) ทั้งนีก้ารปฏิรูปการศึกษามีจุดเน้นที่จะพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นหัวใจของการศึกษา สถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในสถานการณจริง โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลาย และเหมาะสมกับนักเรียน 
และการท างานซึ่งน าไปสูการพัฒนานักเรียนครบทุกด้าน ท้ังทางกาย ทางจิตใจหรืออารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา โดย
เปลี่ยนบทบาทจากการท่องบทเนื้อหาวิชามาถ่ายโอนให้นักเรียนฟัง เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ น าศักยภาพแห่งตนนั้นออกมาใช้ ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของตนเองมีความสุขอย่างยิ่ง (ประเวศ วะสี, 2543, อ้างถึงใน สมสวาท  โพธิ์กฎ, 2552)   
แม้วิชาคณิตศาสตร์จะบรรจไุว้ในหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบั แต่การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จากที่ทางผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พบ
ปัญหาในการจัดการเรียนสอน พบว่าในการท างานเมื่อเด็กกลุ่มเก่งท าได้ก็จะท าได้เฉพาะเด็กกลุ่มเก่ง เด็กกลุ่มอ่อนจะไม่มี
ความพยายามที่จะท างานด้วยตัวเองจะงานของเด็กกลุ่มเก่ง ท าให้เมื่อถึงเวลาสอบ เด็กกลุ่มอ่อนท าไม่ได้ ซึ่งปัญหาอาจมาจาก
ตัวนักเรียนเองที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างยากและซับซ้อน นักเรียนไม่สนใจการเรียน พูดคุยกันใน
ขณะที่ครูสอนและมีปัญหาในเรื่องสมาธิสั้น ตลอดจนปัญหาจากตัวครูผู้สอน กล่าวคือ ครูผู้สอนขาดความรู้ ความสามารถ ขาด
ทักษะ ครูใช้วิธีการสอนไม่เหมาะสม เช่น ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ท าให้บรรยากาศในการเรียนไม่เร้าใจ นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการสอนของครูที่ขาดการใช้สื่อต่างๆ ขาดเทคนิคในการสอนที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียน ซึ่งสอนโดยยึดเนื้อหาและยึดครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค านึงถึงนักเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กบางกลุ่มไม่บรรลุเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนดไว้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจนั้น ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวในบทเรียนที่จะสอน     มีกิจกรรมที่จูงใจให้
นักเรียนสนใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสร้างวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง โดยใช้ F2P 
Model ซึ่งเป็นการรวบรวมวิธีการสอน 3 รูปแบบเข้าด้วยกัน นั่นคือ วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted 
Learning)การใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยแสตมป์ (Positive Reinforcement) และ ระบบการจัดการโต้ตอบในช้ันเรียนแบบ
เรียลไทม์การประเมินเพื่อการพัฒนาที่แสดงผลการประเมินทันที (Plickers Peer Instruction) ดังนั้น F2P Model จะท าให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะวิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นซึ่งกันและกันของนักเรียน เป็นการ
แสวงหาผู้ช่วยที่มีความแตกต่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้กว้างและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เปิดมุมมองความคิดที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อน ที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ท าให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้แสตมป์มาเป็นตัวเสริมแรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการสอนได้ดี  เป็นการเสริมแรง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความกระหายใคร่รู้  เกิดความ
พอใจ และน าไปสู่ความส าเร็จ และสุดท้ายใช้ Plickers เข้ามาเสริมในขั้นตอนการเฉลยใบงานที่มีการประเมินแบบทันทีท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ F2P Model เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเลือกเนื้อหา 
เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของนักเรียน ก่อนและ
หลังการใช้ F2P Model 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ F2P Model 
สมมติฐานการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎี F2P Model อธิบายได้ว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัด
กิจกรรมภายในห้องเรียนซึ่งใช้แสตมป์เป็นตัวเสริมแรง  งานหลักของผู้สอนคือการสอนนักเรียนเมื่อไม่เข้าใจ มากกว่าที่จะเป็น
คนบอกเล่าเนื้อหาการเรียนเพียงอย่างเดียว โดยผู้สอนจะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะมีการท า
กิจกรรมภายในห้องเรียน และใช้ช้ันเรียนส าหรับช้ีแนะนักเรียนให้เข้าใจแก่นความรู้ การเรียนการสอนเช่นนี้ท าให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน (Differentiate Instruction) มาใช้ในช้ันเรียนได้ด้วย และขณะการท ากิจกรรมมี
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาเป็นส่วนเสริมนอกจากนั้นแล้ว จากผลการวิจัยต่างๆ เช่น นราภรณ์ มีสวัสดิ์ (2556) 
การเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพันยศ เงินวัฒนะ (2560) พฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของเด็กปฐมวัยหลัง
ได้รับการเสริมแรงทางบวกสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
จากหลักการและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
1. หลังจากใช้ F2P Model แล้วนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิต 
สูงกว่าก่อนใช้ F2P Model 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ F2P Model อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบแนวคิดในการท าวิจัยในครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ คือ การใช้ 3F Model  ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานเรื่องการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และความพึงพอใจต่อการใช้ 3F Model 

ตารางที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การใช้ F2P Model 
  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณติและล าดับ
เรขาคณิต 
- ความพึงพอใจต่อการใช้ F2P Model 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้ง ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
และตัวแปรที่ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย 
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  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนกงหราพิชากร อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงจ านวน 3 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 100 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนกงหราพิชากร อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ห้องเรียน เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 35 คน 
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาทดลองการใช้ F2P Model จ านวน 
12 คาบ คาบละ 50 นาท ี
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ F2P Model 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต และ ความพึง

พอใจต่อการใช้ F2P Model  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

F2P ย่อมาจาก Friend Positive Plicekers โดย Friend เป็นวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted 
Learning)  Positive เป็นการใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยแสตมป์ (Positive Reinforcement) และ 
Plickers เป็นระบบการจดัการโตต้อบในช้ันเรียนแบบเรียลไทม์การประเมินเพื่อการพัฒนาท่ีแสดงผลการประเมินทันที
(Plickers Peer Instruction) 

F2P Model หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดกจิกรรมภายใน
ห้องเรียนซึ่งใช้แสตมปเ์ป็นตัวเสรมิแรง งานหลักของผู้สอนคือการสอนนักเรียนเมื่อไม่เขา้ใจ มากกว่าที่จะเป็นคนบอกเล่า
เนื้อหาการเรียนเพียงอย่างเดียว โดยผูส้อนจะอธิบายเนื้อหาความรูแ้ล้วให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน และใช้ช้ัน
เรียนส าหรับช้ีแนะนักเรียนใหเ้ข้าใจแก่นความรู้การเรยีนการสอนเชน่นี้ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของ
นักเรียน (Differentiate Instruction) มาใช้ในช้ันเรียนไดด้้วย ซึ่งขณะการท ากิจกรรมมีการใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
มาเป็นส่วนเสริม และในข้ันเฉลยใบงานร่วมกันจะใช้ Plickers เข้ามาช่วยในการประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต หมายถึง คะแนน
ความสามารถจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิต 
จ านวน 20 ข้อ ลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
 ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ F2P Model ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงหนึ่งกลุ่ม โดยทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pretest Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี ้
ตารางที่ 2 แบบแผนการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E  1
O  X  2

O  
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E  หมายถึง กลุ่มทดลอง 

 1
O  หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการใช้ F2P Model 

 X  หมายถึง การใช้ F2P Model 

 2
O  หมายถึง ผลการทดสอบหลังการใช้ F2P Model 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลงุ จ านวน 3 ห้อง นักเรียน
จ านวน 100 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวดัพัทลุง จ านวน 35 คน 
เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ F2P Model จ านวน 12 คาบ  
 เครื่องมือท่ีใช้วัดตัวแปรตาม 
1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่องล าดบัเลขคณติและล าดับเรขาคณติ จ านวน 20 ข้อ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ F2P Model จ านวน 10 ข้อ 
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

เคร่ืองมือ 
คุณภาพเคร่ืองมือ  
(ก่อนน าไปใช้) 

คุณภาพเคร่ืองมือ  
(หลังน าไปทดลองใช้) 

แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ 
F2P Model 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา - 

แบบทดสอบ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์)  

1. ค่าความยาก – ง่าย  
   (0.34 - 0.84)  
2. ค่าอ านาจจ าแนก  
   (-0.21 – 0.47)  
3. ความเช่ือมั่นแบบ 
 KR-20  
 (0.80) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (อาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อ
ค าถาม)  

1. ความเช่ือมั่นแบบ 
 ครอนบาคแอลฟา  
 (0.89) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นก่อนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 35 คน ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. ผู้วิจัยไดจ้ัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ F2P Model มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณติ 

2. น าเครื่องมือวิจัยท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ตามแผนการด าเนินงานการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model   
2. ขั้นการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 12 ช่ัวโมง ดังนี ้

ช่ัวโมงท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุม่ตวัอย่างท่ีได้รับจากการ
ทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  

ช่ัวโมงท่ี 2-11 ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model ใช้เวลาการสอนจ านวน 10 
ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงท่ี 12 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ล าดับเลขคณติและล าดบัเรขาคณิตและบันทึกผล
การทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) พร้อมท้ังให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ F2P Model 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถว้นของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบผลของการ
ใช้ F2P Model ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิต  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การใช้ F2P Model ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิตของ
นักเรียน ก่อนและหลังการใช้ F2P Model (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ F2P Model ผู้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยออกแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรยีนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง จ านวน 35 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิเรื่องล าดับเลขคณิตและเรขาคณติก่อนและหลังการใช้การใช้ F2P Model 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ล าดับ
เลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ F2P Model รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้วิเคราะหค์่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model ซึ่งมีผลการวิเคราะหด์ังต่อไปนี ้

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 35 2 15 13 8.17 3.2 

หลังเรียน 35 12 18 6 16.43 1.6 

 จากการวิเคราะหต์ารางที่ 4 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
2 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.2 ส่วน
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คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าน้อยท่ีสดุเท่ากับ 12 คะแนน ค่ามากที่สดุเท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ F2P Model 

 

 จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model ซึ่งจะเห็นไดว้่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีคะแนนหลังเรยีนที่สูงกว่ากอ่นเรียน แต่จะมีนักเรียน 1 คน คือคนที่ 21 ที่มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเท่ากับก่อน
เรียน 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ F2P Model ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง 

คะแนนสอบ n M S.D. Paired Samples Test t df Sig. 
M Different S.D. 

ก่อนเรียน 35 8.17 3.20 8.26 3.55 13.76 34 0.00 

หลังเรียน 35 16.43 1.60      

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8.17 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.2  คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การใช้ F2P Model มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.43 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6 
 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การใช้ F2P Model เราสรุปได้ว่าผลการ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนกงหราพิชากรหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางที่ 6 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 

นักเรียน Pretest Posttest GS (%) ระดับพัฒนาการ 

1 11 17 66.67% ระดับสูง 
2 11 17 66.67% ระดับสูง 
3 8 18 83.33% ระดับสูงมาก 
4 12 17 62.50% ระดับสูง 
5 12 17 62.50% ระดับสูง 
6 5 15 66.67% ระดับสูง 
7 5 17 80.00% ระดับสูงมาก 
8 9 17 72.73% ระดับสูง 
9 9 18 81.82% ระดับสูงมาก 
10 10 17 70.00% ระดับสูง 
11 9 13 36.36% ระดับกลาง 
12 2 15 72.22% ระดับสูง 
13 15 17 40.00% ระดับกลาง 
14 9 15 54.55% ระดับสูง 
15 4 17 81.25% ระดับสูงมาก 
16 4 14 62.50% ระดับสูง 
17 9 18 81.82% ระดับสูงมาก 
18 11 17 66.67% ระดับสูง 
19 5 18 86.67% ระดับสูงมาก 
20 7 18 84.62% ระดับสูงมาก 
21 12 12 0.00% ไม่มีพัฒนาการ 
22 8 17 75.00% ระดับสูง 
23 6 16 71.43% ระดับสูง 
24 7 18 84.62% ระดับสูงมาก 
25 4 17 81.25% ระดับสูงมาก 
26 13 17 57.14% ระดับสูง 
27 9 18 81.82% ระดับสูงมาก 
28 7 18 84.62% ระดับสูงมาก 
29 7 15 61.54% ระดับสูง 
30 11 15 44.44% ระดับกลาง 
31 3 14 64.71% ระดับสูง 
32 3 18 88.24% ระดับสูงมาก 
33 8 17 75.00% ระดับสูง 
34 11 14 33.33% ระดับกลาง 
35 10 17 70.00% ระดับสูง 

เฉลี่ย 8.17 16.43 69.81% ระดับสูง 
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ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน-หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
ใช้ F2P Model 

 

 
 จากตารางที่ 6 และภาพประกอบ 6 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.43 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 69.81 ยกเว้น นักเรียนคนท่ี 21 ไม่มีพัฒนาการ 

ตารางที่ 7 ตารางขนาดอิทธิพล 

คะแนนสอบ Mean S.D. 
Effect Size ขนาดอิทธิพล 

ก่อนเรียน 8.17 3.2 
0.58 ระดับปานกลาง 

หลังเรียน 16.43 1.6 

 จากการวิเคราะหต์ารางที่ 7 พบว่า ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับปานกลาง น่ันคือ การใช้ F2P Model 
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิต ในระดับปานกลาง 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ F2P Model 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรโ์ดย
ใช้การใช้ F2P Model 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 M SD แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.40 0.69 มาก 

2. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณต์่างๆ มีความพร้อม) 4.46 0.66 มาก 

3. วิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ส่งเสรมิให้นักเรยีนค้นคว้าหาความรู้จาก
ห้องสมุดหรือแหล่งอื่นๆ 

4.06 1.00 มาก 
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4. วิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีความคิดรเิริม่และรู้จักการ
ตั้งค าถาม 

4.46 0.70 มาก 

5. วิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ให้โอกาสนักเรยีนซักถามปญัหา 4.49 0.61 มาก 

6. วิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ส่งเสรมิให้นักเรยีนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม / ทีม 4.71 0.57 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนโดยการใช้ F2P Model มีความสนุกและมีความน่าสนใจ 4.54 0.56 มากที่สุด 

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.60 0.60 มากที่สุด 

9. นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องล าดบัเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 4.51 0.66 มากที่สุด 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ F2P Model 4.49 0.66 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.47 0.67 มาก 

  
จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรโ์ดยการใช้ F2P 

Modelโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.47 ) โดยประเด็นเรื่องวิธีการสอนโดยใช้ F2P Model สง่เสริมให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม / ทีม มีคา่เฉลีย่สงูสุด รองลงมาได้แก่นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมและกิจกรรมการเรยีนโดยการใช้ F2P 
Model มีความสนุกและมีความนา่สนใจตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.2 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6 คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P 
Model สรุปได้ว่า ผลคะแนนทดสอบการใช้ F2P Model ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.81 และขนาดอิทธิพลมีค่า
เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ F2P Model โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (M = 4.47)  โดยประเด็นเรื่องวิธีการสอนโดยใช้ F2P Model ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่ / ทีม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนโดยการใช้ F2P Model มีความสนุกและมี
ความน่าสนใจตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การใช้ F2P Model ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้ F2P Model 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ F2P Modelสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณติ ได้ดีขึ้น เห็นได้จากคะแนนแบบทดสอบเรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณติของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ F2P Modelของ
นักเรียนพบว่า นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Modelอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ F2P Model สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาเรื่องล าดับเลขคณติและล าดับเรขาคณิตได้ดี เนื่องจาก
นักเรียนได้รับการใช้ F2P Model มีวิธีการจัดการเรยีนการสอน 3 วิธีซึ่งประกอบด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 19 

 

Assisted Learning)การใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยแสตมป์ (Positive Reinforcement) และระบบการจัดการโตต้อบในช้ัน
เรียนแบบเรียลไทม์การประเมินเพือ่การพัฒนาท่ีแสดงผลการประเมนิทันที(Plickers Peer Instruction) ซึ่งนักเรียนได้ ฝึกการ
คิด การท างานเป็นทีม ฝึกการกล้าแสดงออกและช่วยเหลือกันมากขึน้ และจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เรยีนรู้เกีย่วกับ
เนื้อหาได้อยา่งสนุกสนานสามารถแก้โจทย์ได้  
   จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตให้ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนและครูผู้สอนด้วย ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้อย่างดี และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model อยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัย ภิราภัทร์ แซ่อึ้ง (2555) ผล
จากการท าแบบทดสอบหลังการใช้กระบวนการกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างแล้ว ปรากฏว่านักศึกษามีผลคะแนนการท า
แบบทดสอบสูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( = 4.89) การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก 
โดยแบ่งให้มีสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คนมีความสามารถแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนสูงกว่าเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มจะท าการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อนกว่าการช่วยเหลือกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พบจากการท าแบบฝึกหัด
ไม่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนเป็นสามารถท าแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบบรรยายตามปกติ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของนราภรณ์ มีสวัสดิ์ (2556) พบว่า จากการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกันในทุกๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน คอยช่วยเหลือดูแล 
อธิบายงานหรือบทเรียนต่างๆ ร่วมกัน นักศึกษากล้าซักถามเมื่อมีปัญหาหรือเกิด ข้อสงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียน ต่างๆ 
นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการเรียนดี เกิดความ สนิทสนม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนและ
ครูผู้สอนด้วย และการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งงานวิจัยของมาลิวรรณ บุญพลอย (2555) พบว่า เมื่อใช้วิธีการ
เสริมแรงทางบวก (การเพิ่มคะแนน) จะกระตุ้นให้นักศึกษามีพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้วิธีการเสริมแรง
ทางลบ (การหักคะแนน) โดยนักศึกษาในกลุ่มที่ท าแบบฝึกหัดส่งบางครั้ง มีความสนใจที่จะท าแบบฝึกหัดส่งเพิ่มขึ้น โดยเมื่อ
ได้รับการเสริมแรง จะท าให้มีความสนใจท าแบบฝึกหัดส่งมากขึ้น ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และส่งผลต่อคะแนนของ
นักศึกษาสูงขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของพันยศ เงินวัฒนะ (2560) ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ (1) พฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ัน
เรียนของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการเสริมแรงทางบวกอยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวมและด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (2) พฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของเด็กปฐมวัยหลังได้รับ
การเสริมแรงทางบวกสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งโดยรวมและด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิตได้ดีขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิตของ
นักเรียน ก่อนและหลังการใช้ F2P Model ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับเลขคณิต
และล าดับเรขาคณิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ F2P Model สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังมีนักเรียนบางคนที่มี
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พฤติกรรมบางอย่าง เช่น ไม่ตั้งใจเรียน คุยกันระหว่างเรียน และเดาแบบทดสอบ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรม
เหล่านี้ของนักเรียน เพื่อให้ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจะมีการทดลองที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อจะได้
ตรวจสอบและเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มได้ 
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 

 
อารียา โพธิ์ทอง1 
เต็มเดือน เต้าแก้ว2 
รอสเมาะห์ นิสะนิ2 

รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล3 
 

 บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่น
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนการรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การ
เล่นกิจกรรมกลางแจ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.58 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 ส่วนคะแนนทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.15 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 54.30 และขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.45 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (2) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ครูมีการเตรียมการสอน 
(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) มากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียน และน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชย และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.70, 4.53 และ 4.10 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together), การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง, ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2 อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3 อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 23 

 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560 - 2564) นั้นได้
มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 4) 

ในการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ
และถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 10) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับสูง แต่กลับกันนักเรียนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้วิธีการสอนที่ซับซ้อน ต้องเตรียมการสอนมากกว่าปกติ ซึ่งครูผู้สอนมีเวลาไม่เพียงพอต่อ
การเตรียมการสอนที่ซับซ้อนนี้ หรือมีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง ซึ่งนักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เนื่องจาก
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจเรียน และไม่รู้บทบาทหน้าที่ ของตนเองในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้นักเรียนเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และเกิดกระบวนการกลุ่ม ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมี
บทบาทหน้าท่ีเป็นของตัวเองมากขึ้น  

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญัมีหลายรูปแบบ และรูปแบบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Leaning) เป็นการเรียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม สร้างปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรยีน แรงจูงใจ ปฏิสัมพันธ์
ทางบวก เจตคติที่ดีต่อวิชาและผูส้อน (ชนาธิป พรกุล2543 : 71)
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หนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม  คือ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
LT (Learning Together) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีหน้าที่
อย่างชัดเจน ในการท างาน สมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความเข้ าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองและสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้ ทุกคนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน เพื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผลงานกลุ่มที่ได้มาต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน (วิชชุตา อ้วนศรีเมือง, 2554 : 27) และการ
จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT ยังเป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบรว่มมือ โดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT นั้นนักเรียนจะได้
ฝึกทักษะเป็นรายบุคคลตามหน้าท่ีของตนเอง และมีโอกาสฝึกทักษะใหม่ ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนหน้าที่กันในการท าโจทย์ (วิชชุตา 
อ้วนศรีเมือง, 2554 : 31) 

นอกจากสภาพปัญหาช้ันเรียนข้างต้น ผู้วิจัยยังสังเกตเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมและตามต ารา
เรียนเพียงอย่างเดียวนั้น ส่งผลต่อเจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย นอกจากครูผู้สอนจะเลือกสรรวิธีการสอนต่าง ๆ 
ให้เหมาะกับสภาพนักเรียนแลว้ ยังต้องท าให้นักเรียนรู้สึกอยากร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับการเรียนรู้ การเล่นของเด็กจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้มีการน ากิจกรรมกลางแจ้งมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนร่วมด้วย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT ที่
น ากิจกรรมกลางแจ้งมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด ของนักเรียนได้หรือไม่ โดยเลือกเนื้อหา เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ค าถามวิจัย 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT ที่น ากิจกรรมกลางแจ้งมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วม
ด้วย จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และ
ประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลังจากจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
อยู่ในระดับมาก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเลน่
กิจกรรมกลางแจ้ง 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การวัด 
- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT 
และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT  และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 
จ านวน 15 ข้อ 

ส าหรับการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอื โดยใช้เทคนิค LT  และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การวัด โดยการน ากิจกรรมกลางแจ้งมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยที่มอบหมายให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่
ละคนจะแบ่งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน  

ส่วนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT  และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งนั้น 
เป็นความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT  และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT  และประยุกต์ใช้การเล่น
กิจกรรมกลางแจ้ง จ านวน 10 ข้อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ของการวิจัย ดังนี ้
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT คือ การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มจะมีหน้าท่ีอย่างชัดเจน คือ  

สมาชิกคนท่ี 1 : ศึกษาค าสั่ง หรือข้ันตอนในการด าเนินงาน  
สมาชิกคนท่ี 2 : บันทึกข้ันตอนหรือรายละเอยีดข้อมูล  
สมาชิกคนท่ี 3 - 5 : หาค าตอบ  
สมาชิกคนท่ี 6 - 7 : ตรวจค าตอบ  
ดังนั้นในการท างานสมาชิกทุกคน จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจ

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง และสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้ ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ
พึ่งพากัน เพื่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผลงานกลุ่มที่ได้มาต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน 

 กิจกรรมกลางแจ้ง คือ กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน ซึ่งน ามาใช้ในการเรียนรู้ด้วยการปรับ
วิธีการเล่น อุปกรณ์การเล่น และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง การวัด 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง คือ การจัดการเรียนรู้ที่น า
การละเล่นหรือกิจกรรมกลางแจ้ง มาใช้ร่วมกับแนวทางของเทคนิค LT 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบเรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 ความพึงพอใจ คือ คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 10 
ข้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงหนึ่งกลุ่ม โดยทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ดังนี ้
 
   
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

 หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
  หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การ

เล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
  หมายถึง ผลการทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ 
 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 116 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง จ านวน 9 

แผน ใช้เวลา 9 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 40 

นาที 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน 10 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 9 คาบ ดังนี ้
  คาบที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 15 ข้อ 
 คาบที่ 2 – 8 ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางไว้จ านวน 7 คาบ  
 คาบที่ 9 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ 

2. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้
การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
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3. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวัด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1  คะแนน ตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงบรรยายและการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อ
กัน 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง ผลการวิจัยเป็นดังนี้  

 
ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน - หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิเชิงบรรยาย ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ 

 
n Min Max Range 

 

S.D. 

ก่อนเรียน 40 2 10 8 6.58 1.78 

หลังเรียน 40 9 15 6 11.15 1.78 

  
จากภาพประกอบ 1 และตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 54.30 ยกเว้นนักเรียนคนท่ี 

13 และ 23 ที่ไม่มีพัฒนาการ โดยคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.58 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 โดยคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 9 คะแนน ส่วนคะแนนสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 โดยคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 9 คะแนน และคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 15 คะแนน  
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT และ
ประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 

คะแนนสอบ n 
 

S.D. Paired Samples Test t df Sig. 
M Different S.D. 

ก่อนเรียน 40 6.58 1.78 
4.58 2.73 10.62 39 0.00 

หลังเรียน 40 11.15 1.78 

  
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที ่4 แสดงขนาดอิทธิพล 
คะแนนสอบ 

 

S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 

ก่อนเรียน 6.58 1.78 
0.45 ระดับปานกลาง 

หลังเรียน 11.15 1.78 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.45 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง น่ันคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย

ใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT 
และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 

SD แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.53 0.68 มากที่สุด 

2. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) 4.70 0.46 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือกันแก้ปัญหา
มากขึ้น 

4.30 0.91 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบน้ี ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่ม 

4.28 0.93 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบน้ี ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานมากขึ้น 4.50 0.64 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมกลุ่ม และยอมรับในความสามารถของผู้อื่นมากขึ้น 

4.23 0.92 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชย และ
ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

4.10 0.98 มาก 
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8. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.43 1.03 มากที่สุด 

9. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้  ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น 

4.20 0.88 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบน้ี ท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้กับการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.20 0.79 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.33 0.58 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การ
เล่นกิจกรรมกลางแจ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจท่ีครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน และน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชย และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70, 4.53 และ 4.10 ตามล าดับ 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.58 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 ส่วนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
11.15 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 54.30 
และขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.45 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ครูมีการ
เตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียน และน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชย และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอื โดยใช้เทคนิค LT มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุม่ ได้ร่วมกันคดิ 
ร่วมกันแก้ปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน คือ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน คนท่ีเก่งกว่าจะช่วยอธิบายให้คนท่ีอ่อนกว่าได้เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนรู้ ด้วยภาษาที่เด็กวัยเดียวกันสามารถ
เข้าใจกันได้ ดังนั้นการจัดกลุ่มให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบคละผลสัมฤทธิ์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกท้ังอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การติวหรือเรียนหนังสือเป็นกลุ่มนอกห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนัฏฐา ยืนนาน (2556) ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบ LT และเช่นเดียวกันกับปิยภรณ์ เขียวหวานและคณะ (2560) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT และการจัดการเรียนรู้โดยน า
กิจกรรมกลางแจ้งมาประยุกต์นั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และได้พัฒนาสติปัญญาจากการเล่น 
นักเรียนต้องคอยช่วยกันคิดหาค าตอบที่เกิดจากการเล่นทุกครั้ง ไม่ใช่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยให้สมองของ
นักเรียนปลอดโปร่ง ไม่เครียด พร้อมที่จะรับรู้ จึงสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรรัตน์ สาระหงส์ (2553) ที่พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง โดย
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ใช้การละเล่นของเด็กไทย และเช่นเดียวกันกับสุมาลี บัวหลวง (2557) ที่พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมร่วมมือสูงขึ้น ภายหลังได้รับ
การจัดประสบการณ์เกมการเล่นกลางแจ้ง 
 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT 
และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การ
เล่นกิจกรรมกลางแจ้งนั้น มีการก าหนดสถานการณ์และเงื่อนไขให้นกัเรียนท าผลงานเป็นกลุ่ม  
ให้นักเรียนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ช่วยกันคิดวิเคราะห์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเมื่อน ากิจกรรมกลางแจ้งมาประยุกต์ใช้ร่วม
ด้วย ท าให้นักเรียนมีความสุข สนกุสนาน และมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรูม้ากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจันทร์สร้อย ชัยเจรญิ 
(2551) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื LT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และศริิกุล แก้วบญุ 
(ม.ป.ป.) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคเรียนรูร้่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก 
 จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้งจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งนั้นก็มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับ
ปานกลางเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษมาก่อนล่วงหน้า การไม่ใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียน หรือการไม่ให้ความร่วมมือทั้งในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความเป็นจริง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   การน าผลการวิจัยไปใช้ ครูควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรม

กลางแจ้งกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันทุกห้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน และควรค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะน าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT และประยุกต์ใช้การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งมาใช้ รวมถึงระยะเวลาในการเรียนการสอนให้
พอเหมาะกับเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนประกอบการเรียนการสอนนั้น ๆ ด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเล่นกิจกรรม

กลางแจ้ง และศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 
   2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT ไปประยุกต์ใช้กับการท ากิจกรรมใน

รูปแบบอื่น ๆ และศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 
   2.3 ในการน ากิจกรรมนอกห้องเรียนมาปรับใช้ในการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนต้องมั่นใจในตนเองว่าจะสามารถควบคุม

นักเรียนให้อยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมันอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนด้วย 
   2.4 ในการท าเอกสารแจกนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนนั้น หากมีงบประมาณเพียงพอ ควรแจกเอกสารให้

นักเรียนทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนท้ังหมดสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
   2.5 นอกจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ควรมีการสังเกตและศึกษากระบวนการท างานกลุ่ม และทักษะ

ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วย 
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ชื่อเร่ืองวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนวัฏจกัรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนท่าแพ
ผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล 
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อาจารย์ที่ปรึกษา : ฮามีดะ๊  มูสอ, กาญจน์จุรี หมดีหรน 
 

 
บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ วัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเคมี 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด 
(Mental Model) 3. เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนด้านการออกแบบการจ าลองข้อมูลทางความคิดจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ท าการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 35 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และข้อสอบอัตนัยจ านวน 3 ข้อ    3) 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทาง
ความคิด (Mental model) จ านวน 10 ข้อ 4) แบบประเมินการจ าลองแบบจ าลองทางความคิด ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model) มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือ 7.34 และ 13.71 ตามล าดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 1.78 
และ 2.13 ตามล าดับ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 3.89 ) และคิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได้เท่ากับ 0.63 และผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลอง
ทางความคิด (Mental model) ส่งผลให้นักเรียนสามารถจ าลองข้อมูลทางความคิดออกมาเป็นแบบจ าลองทางความคิดได้สูงขึ้น
รวมทั้งสามารถเขียนอธิบายสัญลักษณ์ แบบจ าลอง และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเชิงของการเขียนปฏิกิริยาเคมี และวาดภาพมากขึ้น
โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับกลาง 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ, แบบจ าลองทางความคิด, รุปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E
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บทน า 
วิทยาศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญมากเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลก ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในการด าเนินชีวิตและการประกอบการงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดและมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม การลงมือปฏิบัติ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, หน้า 94) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ให้นักเรียนมี
โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นและ   ท าเป็น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 
หน้า 14)  
 วิทยาศาสตร์ถูกแยกย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและอื่น ๆ อีกมากมาย เคมีจัดเป็น
สาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับสสาร ทั้งสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสสาร และยังศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสารทั้งในระดับอะตอมและโมเลกุลซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม โดยนักเคมีจะอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสารใน 3 ระดับ (Johnstone, 1993) ได้แก่ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ โดยระดับมหภาค 
(Macroscopic Level) เป็นการกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นจริงและสัมผัสได้ เช่น การเกิดสนิมเหล็ก ระดับจุลภาค 
(Sub-microscopic Level) เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะจะกล่าวถึงโมเลกุล
อะตอมและอิเล็กตรอน เช่น การเกิดสนิมเหล็ก เกิดจากเหล็กถูกปล่อยไว้ในอากาศช้ืน ซึ่งเหล็กดังกล่าวจะท าปฏิกิริยากับอะตอม
ของออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นไฮเดรตไอร์ออนออกไซด์ (สนิม) และระดับสัญลักษณ์ (Symbolic Level) จะเป็นสิ่งที่เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับมหภาคและระดับจุลภาค เช่น สัญลักษณ์ของธาตุ สูตรเคมีและสมการเคมี เ ช่น สมการเคมีแสดงการ
เกิดสนิมเหล็ก ซึ่งนักเคมีมักจะสร้างแบบจ าลอง (Models) ขึ้นมาเพื่ออธิบายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสารและการ
เปลี่ยนแปลงของสารเหล่านั้น (Justi and Gilbert,2002) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับจุลภาคเพื่อให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นซึ่งสสารนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนทุกคน  
 การเรียนรู้และเข้าใจแบบจ าลองเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้จากการน า
แบบจ าลองมาใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์แทบทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาเคมี มีการใช้แบบจ าลองที่หลากหลาย ทั้งนี้
เพราะเนื้อหาวิชาเคมีส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการท าความเข้าใจ แต่หากนักเรียนเข้าใจแบบจ าลองและการสร้าง
แบบจ าลองก็จะสามารถเข้าใจแนวคิดในวิชาเคมีได้ง่ายขึ้น ดังค ากล่าวของ Coll (1999) ที่ว่า “เป็นการยากท่ีจะเข้าใจวิชาเคมี หาก
ปราศจากความเข้าใจแบบจ าลองและกระบวนการสร้างแบบจ าลอง” โดยแบบจ าลองที่นักเคมีสร้างขึ้นมานั้นจะแสดงให้เห็นภาพที่
อยู่ในสมอง โดยจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือที่เรียกว่า แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ซึ่งแบบจ าลองทาง
ความคิดที่นักเคมีสร้างขึ้นก็จะมีการน าเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้ในหลายรูปแบบ เช่น สิ่งของที่เป็นรูปธรรม ค าพูดหรือภาพวาด ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเรียกว่าแบบจ าลองที่แสดงออก (Expressed Model) และถ้าหากแบบจ าลองที่แสดงออกมาผ่านการตรวจสอบจนเป็นที่
ยอมรับของประชาคมวิทยาศาสตร์ก็จะถูกพัฒนาไปเป็นแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) ที่มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ (Gilbert, 2005) ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมี จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดอย่างนักเคมีหรือ
นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้นักเรียนเข้าใจแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ กล่าวคือ มีแบบจ าลองทางความคิดที่สอดคล้อง
กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างและใช้แบบจ าลองเพื่อท านายหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนเข้าใจ
ธรรมชาติของแบบจ าลอง (Nature of Model) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546) อันเป็นแนวทางที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Coll, France and Taylor, 2005) 
 วิชาเคมีประกอบด้วยเนื้อหาทั้งด้านการค านวณและทฤษฎี ด้านการค านวณจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยาก และ
ซับซ้อนผู้เรียนจึงจะต้องอาศัยความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากการค านวณแล้ว เนื้อหาด้านทฤษฎีก็เป็นด้านหนึ่งที่นักเรียนไม่สามารถที่จะเห็นภาพหรือจ าลองภาพทางความคิด
ของตนเองออกมาเป็นรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ ได้ ซึ่งสิ่งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่า ผู้เรียนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ อย่าง
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ถ่องแท้ เนือ้หาวิชาเคมีจึงเป็นสิ่งท่ียากส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี การที่จะให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้นั้นจึงจ าเป็นต้อง
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน และพยายามให้นักเรียนสามารถน าเสนอความคิดของตนเองออกมาเป็นภาพหรือหรือสื่อต่าง ๆ 
ให้ได้ หรือใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) นั้นเอง              
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E จัดเป็นรูปแบบการสอนหนึ่งที่มีขั้นตอนการสอนเป็น
ระบบและชัดเจน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ 1. ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) 2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4. ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน นอกจากนี้การใช้
แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model)  เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่จะสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฎการณ์หรือสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ทางเคมี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสารทั้งในระดับอะตอมและโมเลกุล หาก
นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนและสามารถจ าลองความคิดของตนเองออกมาได้จะท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model)  มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 3 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด 
(Mental Model) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน    ท่าแพผดุงวิทย์ 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) 
3. เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนด้านการออกแบบการจ าลองข้อมูลทางความคิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังจากใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี 3 เพิ่มขึ้น 

2. หลังจากใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

3. หลังจากใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) นักเรียนมี
ความเข้าใจต่อการใช้แบบจ าลองทางความคิดและสามารถจ าลองข้อมูลทางความคิดเพิ่มขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
35 คน  

2.  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด 
(Mental model) 

3. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  การสอนวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model) 

4. เนื้อหาท่ีใช้ในงานวิจัย คือ เนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมดุลเคมี   
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5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยจานวน 10 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561   
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ 
สนับสนุนช้ีแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้าง
ความสนใจ ข้ันส ารวจและค้นหา ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล 
 2. แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) คือ แบบจ าลองหรือโมเดลใช้ในการแสดงสิ่ง ๆ หนึ่งหรือแบบจ าลองที่นัก
เคมีสร้างขึ้นมาแสดงให้เห็นภาพท่ีอยู่ในสมอง โดยจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลตามความเข้าใจ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู้และความสามารถซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้หรือได้รับ
จากกระบวนการเรียนการสอนการสอน เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุล ท่ีวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาในวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1. 
ความรู้ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การน าไปใช้  4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ และ 6. การประเมินค่า 
 4. คะแนนพัฒนาการ หมายถึง ค่าอัตราส่วนร้อยละระหว่างผลต่างของคะแนนที่ได้จากการวัดครั้งแรกและครั้งหลัง กับ
ผลต่างของคะแนนเต็มกับคะแนนสอบครั้งแรก ตามวิธีของศิริชัย กาญจนวาสี (2556) เพื่อใช้วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียน จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับ
สิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้าม
อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือ
น้อย (วิรุฬพรรณเทว,ี 2542:11 ) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด 
 
      O1 X O2 
 
เมื่อก าหนดให้ 
 O1  ห ม า ย ถึ ง   ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก่ อ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ บ บ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model) 
 X  ห ม า ย ถึ ง   ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ บ บ วั ฏ จั ก ร ก า ร เ รี ย น รู้  
5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด 
 O2   หมายถึง    ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 
การเรยีนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental model) 

ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 70 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรยีนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ท่ีก าลัศึกษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 35 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลอืกแบบสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 36 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู ้5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental 
model) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุล  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุล 
 3. แบบประเมินความพึงใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันก่อนการทดลอง  (2) ขั้นทดลอง  (3) 
ขั้นหลังการทดลอง ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี ้
 1) ขั้นก่อนการทดลอง 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรยีนท่าแพผดุงวิทย์ ในภาค
เรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    1.1 ผู้วิจัยไดต้ิดต่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เพื่อใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5/1 จ านวน 35 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้ โดยประสานงานผ่านผู้บริหารโรงเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    1.2 ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์การจัดการเรยีนการสอนของครูผูส้อนรายวิชาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อวิเคราะหส์ภาพปญัหาการ
จัดการเรียนการสอน จากน้ันได้ศกึษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของครูผูส้อน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย  
    1.3 ผู้วิจัยไดจ้ัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรูเ้รื่อง ปัจจัยท่ีมผีล
ต่อภาวะสมดลุ 
 2) ขั้นทดลอง  
      2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 10  คาบ ดังนี้  
      ช่ัวโมงท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีน เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดลุ ทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แลว้บันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีไดร้บัจากการทดสอบครั้งนี้เป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
      ช่ัวโมงท่ี 2-9 เป็นการจดัการเรยีนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ ใช้เวลาการสอนจ านวน 10 คาบ  
      ช่ัวโมงท่ี 10 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรือ่ง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุล และบันทึกผลการ
ทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) พร้อมท้ังให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ 
3) ขั้นหลังการทดลอง 
      ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิม่เตมิ หลงัจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมลูเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
            การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ของนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) รายวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  2. 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยออกแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน
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เรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ านวน 35 คน ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้       
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ที่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทาง
ความคิด(Mental Model) 

          

           ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental 
Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
บรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะสมดุล โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด
(Mental Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

คะแนนสอบ N Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 35 4.00 11.00 7.00 7.34 1.78 
หลังเรียน 35 9.00 19.00 10.00 13.71 2.13 

 
             จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 4 
คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 11 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ7.34 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78  ส่วนคะแนนสอบ
หลังเรียนมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 9 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 19 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.71 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.13 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน าคะแนนแจกแจงความถี่ได้ดังตารางที่ 2 
           ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ จ านวนร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามช่วงคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการ
ใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3-5 7 20.00 0 0.00 
6-8 18 51.43 0 0.00 
9-11 10 28.57 5 14.29 
12-14 0 0.00 18 51.43 
15-17 0 0.00 10 28.57 
18-20 0 0.00 2 5.71 
รวม 35 100.00 35 100.00 

 
             ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีคะแนนสอบก่อนเรียนอยู่ในช่วง 3.00-11.00 คะแนน ขณะที่คะแนนหลัง
เรียนมีคะแนนสอบอยู่ในช่วง 9.00-20.00 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนอยู่ในช่วง 6.00-8.00 คะแนน มากที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือช่วง 9.00-11.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และต่ าสุดคือช่วง 3.00-5.00 คะแนน คิดเป็นร้อย
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ละ 20.00 ส่วนคะแนนหลังเรียนอยู่ในช่วง 12.00-14.00 คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือช่วง 15.00-17.00 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ช่วง 9.00-11.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14.29  และต่ าสุดคือช่วง 18-20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
5.71  
  

 
             ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5E  ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
           จากภาพประกอบที่ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ  วัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จะ
เห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียนทั้งหมด 
         ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรยีน-ก่อนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/1 
       คะแนนสอบ                         n               Mean         S.D.           t                 df            Sig. 

 
   ก่อนเรียน-หลังเรียน  35 6.37 1.97 19.12 34 .000 

 
 

       
           จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียน-ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลพบว่า 
นักเรียนจ านวน 35 คนเมื่อคิดค่าเฉลี่ยคะแนนจะได้เท่ากับ 6.37 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97  
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              ตารางที ่4 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

นักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ์(%) ระดับพัฒนาการ 
1 8 11 25.00 ระดับต้น 
2 6 13 50.00 ระดับกลาง 
3 10 18 80.00 ระดับสูง 
4 9 15 54.54 ระดับกลาง 
5 8 14 50.00 ระดับกลาง 
6 10 17 70.00 ระดับสูง 
7 6 10 28.57 ระดับต้น 
8 8 13 41.66 ระดับกลาง 
9 7 14 53.84 ระดับกลาง 
10 5 11 40.00 ระดับกลาง 
11 8 14 50.00 ระดับกลาง 
12 8 15 58.33 ระดับกลาง 
13 9 12 27.27 ระดับต้น 
14 7 13 46.15 ระดับกลาง 
15 5 9 26.66 ระดับต้น 
16 9 12 27.27 ระดับต้น 
17 7 15 61.53 ระดับกลาง 
18 7 15 61.53 ระดับกลาง 
19 10 14 40.00 ระดับกลาง 
20 9 13 36.36 ระดับกลาง 
21 9 15 54.54 ระดับกลาง 
22 6 14 57.14 ระดับกลาง 
23 8 17 75.00 ระดับสูง 
24 5 13 53.33 ระดับกลาง 
25 6 15 64.28 ระดับกลาง 
26 7 15 61.53 ระดับกลาง 
27 9 13 36.36 ระดับกลาง 
28 11 19 88.88 ระดับสูง 
29 6 11 35.71 ระดับกลาง 
30 5 14 60.00 ระดับกลาง 
31 8 12 33.33 ระดับกลาง 
32 5 15 66.66 ระดับสูง 
33 4 12 50.00 ระดับกลาง 
34 7 14 53.84 ระดับกลาง 
35 5 13 53.33 ระดับกลาง 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 40 

 

นักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ์(%) ระดับพัฒนาการ 
ค่าเฉลี่ย 7.34 13.71 50.65 ระดับกลาง 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์

 
 
 
 
 
 
                จากตารางที่ 4 และภาพประกอบท่ี 2 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการ 
สัมพัทธ์ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental 
Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่า
ก่อนเรียน และจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์พบว่า นักเรียนคนที่ 28 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ 88.88 % 
รองลงมา คือ นักเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เท่ากับ 80.00 % และคนที ่6 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เท่ากับ 70.00 
% และนักเรียนคนท่ี 1 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 25.00 %  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental 
Model) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียน การสอนรายวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อภาวะสมดุลของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับ
การใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 
 

S.D. แปลผล 
1. ฉันมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น หลังจากท ากิจกรรมการสร้าง

แบบจ าลองทางความคิด 
4.11 0.79 มากที่สุด 

2. ฉันมีความกระตือรือร้นในการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น 3.88 0.63 มากที่สุด 
3. ฉันมีโอกาสสืบค้นข้อมูลโดยตนเองจากการท ากิจกรรม 3.80 0.53 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.89) โดย
ประเด็นเรื่อง กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.34 รองลงมาได้แก่ฉันมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
มากขึ้น หลังจากท ากิจกรรมการสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยคิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และประเด็นกิจกรรมการเรียน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนโดยคิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองทางความคิด เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบจ าลองทางความคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนด้านการ
ออกแบบการจ าลองข้อมูลทางความคิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) โดยวิเคราะห์ค่าสถิติ   เชิงบรรยาย ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 คะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากการวิเคราะห์แบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) โดย
ประเด็นท่ีพิจารณามีดังนี้ 
1. การวาดแบบจ าลองทางความคิด 
2. การอธิบายแบบจ าลองทางความคิด 
3. การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 

นักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ์(%) ระดับพัฒนาการ 
1 1 5 44.44 ระดับกลาง 
2 2 6 50.00 ระดับกลาง 
3 2 5 37.50 ระดับกลาง 
4 1 7 66.66 ระดับสูง 
5 2 7 62.50 ระดับกลาง 
6 3 5 28.57 ระดับต้น 
7 2 6 50.00 ระดับกลาง 
8 1 7 66.66 ระดับสูง 
9 3 9 85.71 ระดับสูง 

4. เนื้อหาและรูปแบบการสอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย 3.94 0.68 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.34 0.64 มากที่สุด 

6. ฉันชอบการเรียนโดยใช้การสร้างแบบจ าลองทางความคิด 3.82 0.57 มากที่สุด 
 

7. ฉันมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อวิชาเคมี 3.65 0.54 มากที่สุด 
8. ฉันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 3.62 0.59 มากที่สุด 
9. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.08 0.70 มากที่สุด 

10. ฉันคิดว่าน่าจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.62 0.59 มากที่สุด 
สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.89 0.63 มากที่สุด 
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นักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการสัมพัทธ์(%) ระดับพัฒนาการ 
10 2 9 87.50 ระดับสูง 
11 1 5 44.44 ระดับกลาง 
12 4 6 33.33 ระดับกลาง 
13 2 7 62.5 ระดับกลาง 
14 2 7 62.5 ระดับกลาง 
15 1 3 22.22 ระดับต้น 
16 1 4 33.33 ระดับกลาง 
17 1 5 44.44 ระดับกลาง 
18 2 4 25.00 ระดับต้น 
19 3 7 57.14 ระดับกลาง 
20 2 5 37.50 ระดับกลาง 
21 1 5 44.44 ระดับกลาง 
22 1 6 55.55 ระดับกลาง 
23 1 5 44.44 ระดับกลาง 
24 1 5 44.44 ระดับกลาง 
25 1 6 55.55 ระดับกลาง 
26 1 5 44.44 ระดับกลาง 
27 2 7 62.50 ระดับกลาง 
28 1 8 77.77 ระดับสูง 
29 2 5 37.50 ระดับกลาง 
30 2 6 50.00 ระดับกลาง 
31 1 6 55.55 ระดับกลาง 
32 1 7 66.66 ระดับสูง 
33 1 5 44.44 ระดับกลาง 
34 2 5 37.50 ระดับกลาง 
35 3 5 28.57 ระดับต้น 

ค่าเฉลี่ย 1.69 5.86 50.04 ระดับกลาง 
 
                  จากตารางที่ 6 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะสมดุล ในประเด็นการออกแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน และจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์พบว่า นักเรียนคนที่ 10 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ 
87.50 % % และนักเรียนคนท่ี 15 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 22.22 %  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. คะแนนทดสอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบวัฏ
จักการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 พบว่า คะแนน
ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.34 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 คะแนน คะแนนทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.71 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 คะแนน ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
สอนแบบวัฏจักการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้
โดยวิธีดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.65 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับ
การใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  = 3.89) โดยประเด็นเรื่อง กิจกรรมการ
เรียนสนุกและน่าสนใจโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.34 รองลงมาได้แก่ฉันมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น หลังจากท า
กิจกรรมการสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยคิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และประเด็นกิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนโดยคิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
3. จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด (Mental 
Model) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ในประเด็นการออกแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน และจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์พบว่า นักเรียนคนที่ 10 มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ 87.50 % % และนักเรียนคนท่ี 15 มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 22.22 % 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีให้สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจน และการสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเป็นรูปแบบการสอนที่ท าให้นักเรียนเห็นในสิ่งที่ผู้สอนก าลังคิดโดยการจ าลองเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ออกมาในเชิงเปรียบเทียบ และยังเป็นวิธีการที่ท าให้นักเรียนสามารถแสดงสิ่งที่นักเรียนคิดหรือเข้าใจออกมา บนพื้นฐาน
สัญลักษณ์หรือรูปภาพที่นักเรียนคิดขึ้นและมีการตกลงใช้ร่วมกันในห้องเรียน ทั้งนี้การที่ผู้สอนใช้โปรแกรม Classdojo 
ประกอบการสอน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถจ าลองการจัดเรียงตัวของสารต่าง ๆ ทิศทางและการเคลื่อนที่ของสาร  การชนกันของ
สาร สัญลักษณ์ของสารตลอดจน สูตรโมเลกุลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น สามารถท าให้นักเรียนเห็นภาพในเชิงของ 3 มิติมากขึ้น จึง
ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น การใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคิดของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบข้ันตอนได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทาง
ความคิด(Mental Model) ซึ่งช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) จึงมีผลต่อการเรียนรู้ จึงเหมาะกับการน าไปประยุกต์ใช้หรือน ารูปแบบ
การสอนแบบดังกล่าวประยุกต์ใช้ในรายวิชา ต่าง ๆ แต่การใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้แบบจ าลอง
ทางความคิด(Mental Model) มีผู้สอนจะต้องเข้าใจและยกตัวอย่างพร้อมวาดรูปแบบจ าลองโดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียน
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เข้าใจง่ายที่สุด และจะต้องใช้วีดีโอหรือโปรแกรม เช่น Classdojo ประกอบการอธิบายในลักษณะของ 3 มิติเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพ
ได้ชัดเจนข้ึนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นท้ังในรูปของธาตุอิสระ สารละลาย และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลผ ลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองทางความคิด(Mental Model) สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังมีนักเรียนบางคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนใกล้เคียงกับ
ก่อนเรียนและไม่สามารถวาดแบบจ าลองได้ใกล้เคียงกับความถูกต้อง เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน 
คุยกันระหว่างเรียน ไม่เข้าใจบางอย่างแต่ไม่มีความพยายามที่จะค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่สงสัย และไม่ตั้งใจท าแบบทดสอบ เป็น
ต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียน เพื่อให้ผลการวิจัยได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ วิชา เคมี เร่ือง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
นางสาวตักวา  สะอีด 
อาจารย์ฮามีด๊ะ   มูสอ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ศึกษา เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา2561 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล จ านวน 1 ห้องนักเรียนรวม 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิ
เมอร์ แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซึ่งด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง(One group Pretest-Posttest Design) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  ( t-test 
dependent group) และหาค่าคะแนนพัฒนาการ  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เรื่อง พอลิเมอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนน พัฒนาการของนักเรียนร้อยละ 61.65 มีพัฒนาการระดับสูง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี 
เรื่อง พอลิเมอร์ อยู่ในระดับระดับปานกลาง และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้(5E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับ          พึงพอใจมาก  
 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,    
              ความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 47 

 

บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน

ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างาน วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge-based society) ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดย เน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นซึ่งสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้เกิดสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนคือ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้และ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้น วิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิชา
พื้นฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ครูควรมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยลดบทบาทการเป็นผู้บอก ผู้บรรยาย ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะกับนักเรียน แล้วให้นักเรียนน าความรู้ที่ครูได้ช้ีแนะมาเป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่
เพียงแต่การสร้างความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ และฝึกการแก้ปัญหาได้ด้วย  

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียน
วิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิด ความตื่นเต้น และท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการคิด ลงมือปฏิบัติ ก็
เข้าใจและเห็น ความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่น ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย คาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่าง มีเหตุผล การ
ประสบความส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต ส ารวจตรวจสอบ สืบค้น
ความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นในการ จัดการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตและค านึงถึงผู้เรียน
ที่มีวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความถนัดท่ีแตกต่างกัน โดยการออกแบบและด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง
ได้อย่างมีคุณค่า ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  (สุ
พรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 3)  

 
ในปัจจุบันนี้ก ารจัดการ เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ไม่ประสบผลส า เร็จ เท่าที่ควร  เนื ่องจากการจัดการ เรียนรู้

วิทยาศาสตร์นั้นเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนมากกว่าที่จะให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงท า
ให้ผู้ เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้สอนจึงควร
จัดกิจกรรมการ เรียนรู ้ที ่ เ หมาะสม สอดคล้องกับผู ้ เ ร ียนแต่ละคน โดยมุ ่ ง เน้น ให้ผู ้ เ ร ียนได้ฝึกกระบวนการคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนได้คือ 
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) ซึ่งเป็นการจัดสภาพการณ์ของ
การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื ่องมือในการช่วยให้ผู ้ เ รียนเกิดการ เรียนรู ้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน า
ผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระ บวนการ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็น
ทางเลือกวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้นรวมทั้งช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดความใฝ่รู ้  เกิดทักษะกระบวนการคิด 
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และกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  (ทิศนา แขมมณี , 2555) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  (Constructivism) ซึ่งมีแนวคิดที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 มากที่สุด คือ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เมื่อผู้ เ รียนได้ สร้าง
ความรู ้ที่ เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที ่มีอยู ่ เดิม หรือจากความรู ้ที่รับ เข้ามาใหม่ ด้วย เหตุผลนี้ห้องเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนที่ผู้สอนเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ แต่ต้องให้ผู้ เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ เอง สร้างความรู้ที่ เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  (มัณฑรา 
ธรรมบุศย์ , 2545) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเปลี่ยนแปลง
ผลการการเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เช่น งานวิจัยที่ เกี่ยวกับกระบวนการใช้ปัญหาเป็ นฐานของปทุมรัตน์ อาวุโส
สกุล (2557: 63) รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ( 5E) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และจากกลุ่มที่ท างานร่วมกัน สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง และช่วยให้มี
การพันธนาการด้านกระบวนการคิดที่ หลากหลาย โดยผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก หลักฐานและทฤษฎีที่ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ เรื่องอื่นๆต่อไป  

 วิชาเคมี เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในทุกๆ
ด้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักเคมีได้ศึกษาเกี่ยวกับสสารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ต่างๆมากมาย สาขาเคมีจึงได้รับ
การพัฒนาการมาโดยตลอด เกิดเป็นสาขาย่อยๆหลายสาขาโดยเน้นการศึกษาที่แตกต่างกันไป สาขาที่น่าสนใจ เช่น เคมีพอลิเมอร์ 
เป็นศาสตร์หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางเคมี  ในชีวิตประจ าวันของเรามีการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์อย่าง
มากมาย  โดยพอลิเมอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด  คือ  พลาสติก  แต่รู้ไหมว่ารอบ ๆ ตัวของเรายังมีพอลิเมอร์ ชนิดอื่น ๆ อยู่อีก
มากมายที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของเราไม่ต่างจากพลาสติกเลย  พอลิเมอร์อื่น ๆ ในชีวิตประจ าวันของเราที่ควร
ศึกษา  ได้แก่  ยาง  เส้นใย  และซิลิโคลน  เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและหลักการพื้นฐานทางเคมีเพื่อให้
สามารถคิดค้น หรือใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเคมี 
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาพอลิเมอร์มีความส าคัญและต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนให้สูงขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหาของผู้เรียน จึงจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem  Based Learning หรือ PBL)  ให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

สมมติฐานการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสตูลวิทยา ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน 

1.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.1.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
1.1.2 ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ 
- ความพึงพอใจของผู้เรียน 

2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 6 คาบ ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา 

อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ และสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ   
การใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก

ปัญหา ที่เกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม  เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน  20  ข้อ 

ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 5 ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ 
Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง พอลิเมอร์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตูลวิทยา จ านวน 102 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนสตูลวิทยา จ านวน 30 คน การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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รูปแบบการวิจัย 

 
 

เมื่อ  หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
   หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเรื่อง พอลิเมอร์ 
 หมายถึง ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 
แผน รวม 6 คาบ 

3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง พอลิเมอร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 
เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale)  จ านวน 10 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้น
การทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้  

5.1 ขั้นก่อนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนสตูลวิทยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.1.1 ผู้วิจัยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูล 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 102 คน โดยใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 30 คนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  

1.1.2 ผู้วิจัยได้ปรึกษากับครูพี่เลี้ยงท่ีสอนรายวิชาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของ
ครูผู้สอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย  

1.1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ 
ทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิ
เมอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 5.2 ขั้นการทดลอง  
    5.2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 คาบ  

ดังนี ้
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ไปทดสอบกับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจาก
การทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จากนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เวลาการสอนจ านวน 6 คาบ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) พร้อมทั้งให้นักเรียนท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

              5.3 ขั้นหลังการทดลอง  
ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการ

ทดสอบของนักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติม หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์  มีวิธีการดังนี้  
6.1.1 หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน จากแบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ของกลุ่มที่ศึกษา X  
6.1.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พอลิเมอร์   

นักเรียนกลุ่มที่ศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบค่าที่ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ   ต่อกัน  (t-test 
dependent group)  
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6.2.1 ค านวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์  

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ และแปลคะแนนตามเกณฑ์ 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พอลิเมอร์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
1. คะแนนก่อนหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา   

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง พอลิเมอร์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผลการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL)  ผลปรากฏดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 30 5 14 9 8.70 2.04 

หลังเรียน 30 11 19 8 15.67 2.06 
 
      จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 
5 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 14 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.04 ส่วนคะแนน
สอบหลังเรียนมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 11 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 19 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.06 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning หรือ PBL ) 
 จากภาพท่ี 4 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่
สูงกว่าก่อนเรียน 
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 ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

คะแนนสอบ n M S.D. 

Paired Samples Test 

t df Sig. M Different S.D. 

ก่อนเรียน 30 8.70 2.04 6.97 1.96 19.51 29 0.000 

หลังเรียน 30 15.67 2.06      
  
    จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.70คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.04 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้  แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.06 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้          แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) สรุปได้ว่าผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องพอลิเมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน-หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                    (Problem Based Learning หรือ 
PBL)    
 จากตารางที่ 5 และภาพที่ 5 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 
โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 61.65 
 
 ตารางที่ 7 ตารางขนาดอิทธิพล 

คะแนนสอบ Mean S.D. Effect Size ขนาดอิทธิพล 

Pretest 8.70 2.04 
0.49 ระดับปานกลาง 

Posttest 15.67 2.06 
  
 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 7 พบว่า ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based 
Learning หรือ PBL) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี     เรื่อง พอลิเมอร์ ในระดับปานกลาง 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL)  
 
 ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) 
 

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 M SD แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นท าให้ฉันมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.43 0.63 มาก 

2. ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน 4.50 0.51 มาก 

4. รูปแบบกิจกรรมที่ครูจัดท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 4.37 0.81 มาก 

5. ฉันสนใจเนื้อหาท่ีเรียนและสนุกกับการเรียนในรูปแบบกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น 4.63 0.49 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นฝึกให้ฉันท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 4.60 0.62 มากที่สุด 

7. การจัดล าดับหัวข้อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและท าให้ฉันเข้าใจ
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.43 0.57 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้ฉันกล้าคิดและกล้าตัดสินใจมากขึ้น 4.37 0.56 มาก 

9. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในแตล่ะหัวข้อมีความเหมาะสมกับ 4.20 0.66 มาก 
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ปริมาณเนื้อหา 

10. ฉันรู้สึกดีต่อรายวิชาเคมีเมื่อได้เรียนในกิจกรรมรูปแบบน้ี 4.73 0.45 มากทีสุ่ด 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.49 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     (M = 4.49) โดยประเด็นเรื่อง ฉันรู้สึกดีต่อ
รายวิชาเคมีเมื่อได้เรียนในกิจกรรมรูปแบบนี้สูงสุด รองลงมาเป็นประเด็น ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น และประเด็น
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนตามล าดับ 
 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)ร่วมกับร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning หรือ PBL) วิชา เคมี เรื่อง พอลิเมอร์  
         1.  คะแนนสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.04 คะแนน และคะแนนสอบ
หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.06 คะแนน สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.65 และขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับปานกลาง 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.49) โดยประเด็นเรื่อง ฉันรู้สึกดีต่อ
รายวิชาเคมีเมื่อได้เรียนในกิจกรรมรูปแบบนี้สูงสุด รองลงมาเป็นประเด็น ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น และประเด็น 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน ตามล าดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบร่วมกับการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning หรือ PBL) ท าให้มีผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จากผลการวิจัยจะไดว้่ามีสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ มัสยมาศ ด่านแก้ว (2557: 68) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท านองเดียวกับขวัญตา บัวแดง 
(2553: 68) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

จากผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning 
หรือ PBL) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามศักยภาพ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนสามารถก าหนดวางแผนการศึกษาใน
ประเด็นท่ีสนใจเพื่อไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งท่ีได้รับมอบหมาย แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มในการ
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ที่จะลงข้อสรุปเพื่อที่จะน าเสนอต่อไป ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ท าให้ผู้เรียนได้ข้อค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้แบบสืบรว่มกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based 
Learning หรือ PBL) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (M = 4.49)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ แพทย์จันลา (2554: 57) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานผลการวิจัยพบว่า หลังผ่านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้สอน บทบาทของผู้เรียนกิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมากเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักและฝึก การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การแสวงหาความรู้และ
สามารถนาความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตจริง สร้างความกระตือรือร้นและความสนุกกับการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการผลการวิจัยพบว่า ประเด็นที่ต้องค านึงมากที่สุดคือ  
1.1 ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างดี มีการวางแผนงานอย่างเป็นข้ันตอน 

และสามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.2 เวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องเหมาะสม อาจมีการยืดหยุ่นระยะเวลาในเหมาะสมกับกิจกรรมและสาระ

เนื้อหา 
1.3 ครูผู้สอนจะต้องไม่รีบด่วนสรุปบทเรียน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและความสามารถให้เต็มที่  

     2.  ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมกับแนวคิดอืน่ ๆ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังจังหวะเพลงโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะ(2) เพื่อ
ศึกษาความสามารถทักษะพื้นฐานของการเต้นตามจังหวะ (3) เพื่อศึกษาความสามารถของการเต้นลีลาศตามจังหวะชะชะช่า
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบการนับจังหวะลีลาศจังหวะชะชะช่า (2) แบบฝึกการนับจังหวะลีลาศจังหวะชะชะช่า (3) 
เพลงลีลาศจังหวะชะชะช่า (4) ล าโพง (5) เครื่องเคาะจังหวะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่าทักษะการเปรียบเทียบการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าก่อนและหลังใช้การฝึกทักษะการนับจังหวะ
เพลงลีลาศชะชะช่าของนักเรียนจ านวน 10 คน ก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.62  และ
หลังการฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 32.6  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.15 มีผลต่างของค่าเฉลี่ยก่อนฝึกและหลังฝึกมีค่าเท่ากับ 
10.4 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  และมีค่า t-test  เท่ากับ -23.00 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to study the ability to understand the rhythm with 
percussions (2) to study the basic skill of dancing along the rhythm (3) to study the ability to do the 
ballroom dancing along with Cha Cha Cha. The instrumentations of the research are (1) tests for 
counting rhythm for ballroom dancing with Cha Cha Cha (2) exercises for counting rhythm for 
ballroom dancing with Cha Cha Cha (3) Ballroom dancing songs with Cha Cha Cha rhythm (4) 
Loudspeakers (5) percussions. The statistic instruments were mean, standard deviation and t-test 
dependent. 
 The result of the study found that the comparisons of counting ballroom dancing rhythm skill, 
before and after the practice of 10 students were as follows – before the practices, mean was at 22.2, 
standard deviation was at 4.62 and after the practices, mean was at 32.6 and standard deviation was at 
5.15. The difference of mean before and after the practices was at 10.4, standard deviation was at 0.53 
and t-test was at -23.00. In conclusion, the average score after the practices was statistically 
significantly higher at .05 level. 
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บทน า 
 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต ช่วยให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  แต่การพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมายังมีปัญหาที่สั่งสมอยู่ ดังนั้น ใน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง ของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ 
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและก าหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนี้ประกอบด้วย
องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งใน 8 กลุ่มสาระก็มีกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ถือว่าเป็นกลุ่มสาระที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

พลศึกษาเป็นการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลบรรลจุุดมุ่งหมายของการศึกษาได้เช่นเดยีวกับการศึกษาในแขนงอื่น ๆ  แต่
วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากวิชาอื่นตรงที่วิธีการออกก าลังกายหรือกิจกรรมทางกายที่ได้รับเลือกอย่าง
เหมาะสม เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนคือเมื่อไดเ้ข้ารว่มกิจกรรมทางพลศึกษาตา่ง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการพลศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งทางการศึกษา แต่
ทั้งนี้ต้องอาศัยผู้น าที่สามารถช่วยในการจัดกิจกรรมหรือหาอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมที่มีคุณภาพมาแนะน าให้แก่นักเรียนให้มีส่วน
ร่วมอย่างมีแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนจะบังเกิดผลทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง  

ปัจจุบัน การลีลาศได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก ทั้งนี้สังเกตได้จากสถานสอนลีลาศได้เกิดขึ้นมากมายทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค และยังจัดเป็นวิชาส าคัญวิชาหนึ่งของกิจกรรมพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้บรรจุวิชาลีลาศเข้าไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอน หรืออาจจัดเป็นวิชาพิเศษเรียนนอกเวลาสมาชิกอาจจัดตั้งชุมนุมลีลาศขึ้นมาก็ได้ประกอบกับความนิยมของลีลาศ
ระดับสากล ได้กลับมาเป็นท่ียอมรับถึงกับได้บรรจุลีลาศเข้าเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ขบวนการเรียนการสอน
จึงน่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ไปสู่ความเป็นสากลระดับโลกได้เพราะสรีระทางร่างกายที่มีขนาดเล็กไม่ได้เป็นเรื่องเสียเปรียบทาง
กีฬาประเภทนี ้

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจาก
การสอนในช้ันเรียนพบว่า “ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีปัญหาในการฟังเพลง
ลีลาศจังหวะชะชะช่า”โดยนักเรียนไม่สามารถจับจังหวะเพลงในการลีลาศได้ ท าให้มีการเต้นที่คร่อมจังหวะและเต้นไม่พร้อมกับคู่
อื่นเลยเกิดการลีลาศชนกันถือว่าเป็นการลีลาศรบกวนสมาธิคู่อื่นๆ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยได้มีการคิดแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เครื่องเคาะจังหวะเข้ามาเป็นตัวแปลที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ
ฟังเสียงจังหวะในเพลงได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนรู้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังจังหวะเพลงโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะ 
 2 เพื่อศึกษาความสามารถทักษะพื้นฐานของการเต้นตามจังหวะ 
 3 เพื่อศึกษาความสามารถของการเต้นลีลาศตามจังหวะชะชะช่า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังจังหวะเพลงก่อนและหลังการใช้เสียงกลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้     

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
2. แบบแผนการวิจัย  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถติิที่ใช้ในการวิจัย   
 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ านวน 10 ห้อง 
เป็นนักเรียนจ านวน 518 คน ปีการศึกษา 2561 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
  1. ปรบมือไม่ลงจะหวะเพลง 
  2. เดินไม่ตรงจังหวะเพลง 
  3. เต้นไม่ตรงจังหวะเพลง 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปลต้น 

1.เครื่องคะจังหวะ 
2.เพลงลีลาศ 
3.แบบทดสอบการนับจังหวะเพลงลีลาศ
จังหวะชะชะช่า 
4.แบบฝึกการนับจังหวะเพลงลีลาศ
จังหวะชะชะช่า 
 

ตัวแปลตาม 

1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุ
กนัยา 
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2. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งนี้มีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง  One Group 

Pretest - Posttest Design  
 E      O1                   X                                         O2 
ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
O1 X O2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
O1      แทน     การทดสอบก่อนเรียน (Petest) 
X        แทน  การพัฒนาทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะ 
O2     แทน       การทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แบบทดสอบการนับจังหวะลีลาศจังหวะชะชะช่า 
- แบบฝึกการนับจังหวะลีลาศจังหวะชะชะช่า  
- เพลงลีลาศจังหวะชะชะช่า  
- ล าโพง  
- เครื่องเคาะจังหวะ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ   (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) 
ขั้นการทดลอง  (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 
  
 
     1.  ขั้นก่อนการทดลอง    
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้วิจัยได้สังเกตและส ารวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา พ 33102 การลีลาศ เพื่อสรุป
ปัญหาที่ใช้ในการวิจัย 
 1.2 ผู้วิจัยได้สรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา (การลีลาศ) เพื่อ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่มีล าดับความส าคัญมากที่สุด  จากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา (การลีลาศ) และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย 
 1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกทักษะการนับจังหวะเพลง
ลีลาศชะชะช่าและตารางบันทึกผลการพัฒนาทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า 
  
     2. ข้ันการทดลอง 
 2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมด 8 คาบ ดังนี้ 
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  ช่ัวโมงที่    1  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การทดสอบก่อนเรียน โดยให้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยาเต้นเข้าจังหวะเพลง 1 เพลงและผู้วิจัยท าการบันทึกข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนลงในตารางบันทึกผลการพัฒนา
ทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า 
  ช่ัวโมงที่   2-3 ท าการฝึกทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าแบบฝึกเพลงใกล้รุ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างท า
ความคุ้นเคยด้วยทักษะด้านการเคลื่อนไหวและทักษะด้านการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ทดสอบความเปลี่ยนแปลง 
  ช่ัวโมงท่ี   4-5 ท าการฝึกทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าแบบฝึกเพลงคิดอะไรอยู่ โดยกลุ่มตัวอย่างท า
ความคุ้นเคยด้วยทักษะด้านการเคลื่อนไหวและทักษะด้านการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ทดสอบความเปลี่ยนแปลง 
  ช่ัวโมงที่   6-7  ท าการฝึกทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าแบบฝึกเพลง 7 นาทีโดยกลุ่มตัวอย่างท า
ความคุ้นเคยด้วยทักษะด้านการเคลื่อนไหวและทักษะด้านการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ทดสอบความเปลี่ยนแปลง 
  ช่ัวโมงที่ 8  ทดสอบการนับจังหวะหลังการฝึกโดยให้ปฏิบัติพร้อมเพลงลีลาศชะชะช่าและผู้วิจัยท าการบันทึก
ข้อมูลลงในตารางบันทึกผลการพัฒนาทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า  
 
     3. ขั้นหลังทดลอง  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ท าการทดสอบก่อนและหลังการฝึกทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าหลังจากนั้นได้
จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 
5.การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าโดยการใช้เครื่องเคาะจังหวะ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา มีวัตถุประสงค์  เพื่อศกึษาความสามารถในการฟัง
จังหวะเพลงโดใช้เครื่องเคาะจังหวะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกันยา เพื่อศึกษา
ความสามารถทักษะพื้นฐานของการเต้นตามจังหวะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยาและเพื่อศึกษาความสามารถของการเต้นลลีาศตามจังหวะ ชะชะช่าของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกันยา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1  หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกโดยน าเสนอข้อมูลในรูป
ตารางประกอบความเรียงและแผนภูมิประกอบ 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึกกับหลังฝกึของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สถติิ ที (t- test 
dependent) 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติ ที (t- test dependent) 
1. ค่าเฉลี่ย 

 สูตร                 =    

 เมื่อ                คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   
           คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                    คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     
สูตร 

                  
เมื่อ            S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                         X    คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 
                           คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 
                          N    คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
3. การทดสอบที  (T-test dependent ) 
 

                                

    เมื่อ      t    แทน  สถิติทดสอบที  
 D   แทน  ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู ่

     N   แทน  จ านวนคู่ของตัวอย่าง 
 
อภิปรายผลวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการเปรียบเทียบการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าก่อนและหลังใช้การฝึกทักษะการนับจังหวะเพลง
ลีลาศชะชะช่า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

ทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการฝึกทักษะการนับ
จังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า มีค่าเท่ากับ 22.2 (S.D. = 4.62) หลังได้รับการฝึกมีค่าเท่ากับ 32.6 (S.D. = 5.15) จะเห็นได้ว่า คะแนน
เฉลี่ยระดับความสามารถทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าหลังใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนการฝึก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการฝึกโดยใช้แบบฝึกการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในพัฒนาทักษะการนับจังหวะ
เพลงลีลาศชะชะช่า และในการฝึกครั้งนี้ เป็นการน ารูปแบบการฝึกต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะ
ชะช่า โดยในการฝึกนั้น ผู้วิจัยได้เรียงล าดับวิธีการฝึก (รูปแบบฝึก) ขั้นตอนจากง่ายไปหายากเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีการพัฒนาใน
ทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่า ได้อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการฝึกครั้งนี้นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าได้ดียิ่งขึ้นและมีการปฏิบัติทักษะ ท่าทางที่ถูกต้อง มีความช านาญและสามารถน าไปใช้ใน
การเล่นประเภททีมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527146-147) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ช่วย ให้เด็กได้มีโอกาสมีพัฒนาการในด้านความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกตระหนักในความสามารถ ของด้านต่างๆของร่างกาย
ตัวเอง ตลอดจนช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการในทักษะการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึกการนับจังหวะเพลงลีลาศชะชะช่าของนักเรียนจ านวน  10  คน ก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.62 และหลังการฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 32.6 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.15 มีผลต่างของค่าเฉลี่ยก่อน
ฝึกและหลังฝึกมีค่าเท่ากับ 10.4 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53และมีค่า t-test  เท่ากับ -23.00 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภรณ์ มะลิรัตน์. (2554). 
ผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่ม ที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญ
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนทักษะทางสังคม ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดคันลัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย หนึ่งห้องเรียน จากสองห้องเรียน และลุ่มนักเรียนจาก
ห้องที่เลือกได้มาจ านวน 15 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานแบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 8 
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สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 20 นาที รวมระยะเวลา 32 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรม
การ เคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่ม และแบบประเมินทักษะทางสังคม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ทักษะทางสังคมกับ
จุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 82 การวิจัยครั้งนี้ความแปรปรวนวัดซ้ า (One Way 
Reapeated-Measures ANOVA) Partial n2และ t-test แบบ Dependent Sample e LAY t-test Dependent Sample ผล
การศึกษาพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน แบบกลุ่มของเด็กปฐมวัยมีระดับคะแนน
ทักษะทางสังคมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวม (F12 1836.253, Sig-.00) และทักษะทางสังคมด้านการ
ช่วยเหลือ (FE 12 1386.595; Sig-00) ทักษะทางสังคมด้านการให้ความร่วมมือ (“สงกร 1473.90; Sig=.00) ทักษะทางสังคม ด้าน
การเป็นผู้น า ผู้ตาม (58.11) 876.53; Sig-.00) และทักษะทางสังคม ด้านการกล้าแสดงออก (Fa112 - 538.70; Sig=.00) โดยการ
จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มส่งผลต่อพัฒนาการ ทักษะทางสังคมโดยรวมร้อยละ 99 (Partial = 99) ส่งผลต่อ
พัฒนาการทักษะทางสังคมด้านการ ช่วยเหลือ ทักษะทางสังคมด้านการให้ความร่วมมือ ทักษะทางสังคม ด้านการเป็นผู้น า ผู้ตาม 
ทักษะ ทางสังคม ด้านการกล้าแสดงออก คิดเป็นร้อยละ 99 และผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง พบว่า คะแนน ทักษะทางสังคม
โดยรวม และทุกรายด้านของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์ แสดงว่า
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานแบบกลุ่มสามารถ พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน 

 จากงานวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติทักษะการพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้
เครื่องเคาะจังหวะท าให้นักเรียนแสดง การออกตัว ในการเต้นลีลาศได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน ท าให้คะแนนในหลังการใช้แบบฝึกการนับ
จังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าได้มากกว่าก่อนการใช้แบบฝึกการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าซึ่งนักเรียนสามารถน า
ทักษะพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าไปใช้ในกีฬาลีลาศได้เพราะเกิดจากการเรียนรู้และฝึกทักษะ ดังนั้นครูผู้สอน
จึงควรเน้นในเรื่องของการรับรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในเรื่องของความถี่ หรือจ านวนครั้ง และระยะเวลา  ถ้าผู้สอนได้ใช้ความถี่ 
หรือฝึกปฏิบัติจ านวนครั้งบ่อยๆ ก็จะท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จได้ในครั้งต่อ ๆ ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1ส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่การพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะ 

สามารถน าแบฝึกพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าใช้ในการมาพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใน
การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าว  ควรเริ่มจากแบบฝึกง่ายไปหายาก เพราะนักเรียนมีทักษะในการนับจังเพลงแตกต่างกัน บางคน
ยังมีการเข้าจังเพลงช้าดังนั้นในการน าแบบฝึกมาใช้ในการพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่านั้น ควรค านึงถึงทักษะ
พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนเพื่อสามารถน าแบบฝึกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดการพัฒนาให้ได้มากที่สุด 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะ นั้น
สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการนับจังหวะการเต้นและการเข้าเพลงได้อย่างถูกต้อง ฟังเพลง นับจังหวะ และเต้น
ต่อเนื่องตามความสามารถหรือทักษะพื้นฐานของแต่ละคน  มีความช านาญและสามารควบคุมทิศทางในการออกลีลาและการก้าว
ขาได้อย่างสวยงาม ผู้สนใจสามารถน าวิธีการฝึกประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่า
โดยใช้เครื่องเคาะจังหวะกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
2.1 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกใช้การฝึกพัฒนาการนับจังหวะเพลงลีลาศจังหวะชะชะช่า ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูณร์กุลกันยา    ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการใช้โปรแกรม
การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ความส าพันธืระหว่าการฟังและการออกตัวหรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาในทักษะอื่น ๆ ในกีฬา
ลีลาศหรือชนิดกีฬาอ่ืนๆ และผลการใช้โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทักษะออกตัว , ทักษะการเดิน , ทักษะ
การทรงตัว เป็นต้น   

1.1 การวิจัยในครั้งต่อไปควรออกแบบการวิจัยสองกลุ่มแบบอิสระต่อกัน โดยมีกลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการฝึกของทั้งสองกลุ่ม        
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การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 
ฤทธิเดช  ฤทธิกาญจน์4 
นัทธี บุญจันทร์5  
 
 

บทคัดย่อ 
  
         การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ส าคัญ (1) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จ านวน 50 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยคือ แบบฝึก
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามคือ  แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน 
        ผลการวิจัย (1) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ 21.82 (S.D. = 8.85) หลังได้รับการฝึกมีค่าเท่ากับ 30.60 (S.D. = 9.82) โดยภาพรวม
นักเรียนมีพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น (= 8.78) จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังการใช้โปรแกรมประยุกต์สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ (2) เปรียบเทียบสม
รถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของ
นักเรียนจ านวน 50 คน นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ค่ามาก
ที่สุดเท่ากับ  46 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  21.82  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.85  ส่วนหลังการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 7 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 50 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 9.82  ส่วนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.35 และผลการเปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของ
นักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples t test) พบว่าผลสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์หลัง
ทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ :  โปรแกรมประยุกต์, การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี
5 อาจารย์ ดร. ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นรากฐานที่มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การศึกษามีส่วนในการพัฒนา

ประเทศ และมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ การศึกษามุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้ทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังที่กล่าวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 3) ดังนั้นใน
การพัฒนามนุษย์จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาในทุกด้าน ไม่ควรเน้นการพัฒนาแค่ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งในจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนี้ประกอบด้วย
องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน (มลโธ มะโพงเพ็ง, ม.ป.ป.) 
ซึ่งท้ัง 8 กลุ่มสาระก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสาระต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 พลศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรายวิชาพลศึกษามีจุดมุ่งหมายในการ
เรียนเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ แต่พลศึกษามีการใช้สื่อการสอนที่แตกต่างจากรายวิชาอื่นคือ การใช้การปฏิบัติเป็นสื่อในการเรียน
การสอน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของนักเรียนให้มีความสมบูรณ และมีคุณภาพ เพราะเป็นพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตทั้งในการเรียน การท างาน ก็จะมีความสุข และมีคุณภาพตามไปด้วย ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า พลศึกษา 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวม ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา 
 สมรรถภาพเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากส าหรับการเรียนพลศึกษา มีส่วนช่วยในการท ากิจกรรมในการเรียนการสอนต่างๆ ให้
เป็นไปได้ด้วยดี มีช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถประกอบภารกิจและด ารงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้ผู้เรียน
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความแข็งแรง ทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะประกอบภารกิจประจ าวันให้ลุล่วงไปด้วยดี 
นอกจากน้ียังก่อให้เกิดการพัฒนาท้ังทางด้านจิตใจและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย สมรรถภาพสามารถสร้างได้ด้วยการออกก าลังกาย
เป็นประจ า อาจจะกล่าวได้ว่าสมรรถภาพทางกายเป็นเครื่องมือท่ีบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของตนเองว่ามีสุขภาพดีหรือสุขภาพแย่
ได้ ถ้าหากสมรรถภาพของเราไม่ดีก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจประจ าวันของเราไปด้วย ท าให้เกิดความยากล าบากในการท า
กิจกรรมได้ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และกุลธิดา เชิงฉลาด (2544) ได้กล่าวว่า สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายใน
การประกอบภารกิจประจ าวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย ฟื้นฟูกลับสภาพได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ปราศจากโรคที่ขาดจากการออกก าลังกาย 
 ในช่วงชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาอยากมีสุขภาพดี ดังค ากล่าวที่ว่า สุขภาพดีล้ าค่ากว่าเงินทอง เพราะถึงจะมี
เงินทองมากแค่ไหน ถ้าหากเรามีสุขภาพไม่ดีสุดท้ายเงินทองที่มีก็จะหมดไปกับการรักษาร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพดี เนื่องจากสภาพ
การเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมากถ้าหากเทียบกับอดีตที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น 
การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายยิ่งขึ้น แต่ท าให้
คนในปัจจบุันมีการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้ก าลังกายน้อยลง เนื่องจากหันมาใช้เครื่องมือเครื่องจักเข้ามาแทนที่การท างานของคน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเจริญที่เกิดขึ้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้มันให้ก่อเกิดประโยชน์มันอาจจะก่อเกิดโทษแก่เรา
ได้เช่นกัน สิ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของเรา หนึ่งในเทคโนโลยีที่กล่าวมาก็คือ โทรศัพท์มือถือหรือ
สมาร์ทโฟน ปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราขาดไม่ได้ในการด ารงชีวิต เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
ด าเนินกิจวัตรประวันของเราให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น ช่วยเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จากสถิติแนวโน้มคนไทยใช้สมาร์ทโฟน 
นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผล
การส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2559 พบว่า ในจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 
62.8 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มากถึง 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ ปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน หรือ (ร้อยละ 8.0) ส่วนกิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่ผ่านสมาร์ทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 
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91.5) ดาวน์โหลด หนัง เพลง (ร้อยละ 88.0) ใช้อัพโหลดข้อมูล (ร้อยละ 55.9) และติดตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซึ่งจากผลการ
ส ารวจจะเห็นว่าดิจิทัลได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของทุกคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

จากการที่สังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว และได้ท าการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า หลังจากการทดสอบเมื่อน าผลมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ เนื่องจากนักเรียนเป็นวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นและก าลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อาทิเช่น 
กล้ามเนื้อ รูปร่าง ขนาด  ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องสุขภาพและสมรรถภาพเป็นอย่างดี โดยผ่านการจัดกิจกรรมให้เคลื่อนไหว
ร่างกายออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ถ้าขาดการเคลื่อนไหวร่างกายออกก าลังกาย และเล่นกีฬาก็จะท าให้เด็กในวัยนี้
มีสมรรถภาพทางกายลดลงไปด้วย 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
จังหวัดสงขลา 

เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมประยกุต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถภาพทางกายหลังการใช้โปรแกรมประยุกตส์ าหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัด
สงขลา สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 700 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 50 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้นคือ โปรแกรมประยุกต์ 
ตัวแปรตามคือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  การด าเนินการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ . 2561 และ
สิ้นสุดการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการท าวิจัย วันท่ี 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
         โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง การใช้แบบฝึกควบคู่กับแอพพลิเคช่ัน Endomondo ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ันหนึ่งที่สร้างขึ้นมา
ส าหรับคนท่ีชอบออกก าลังกาย เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดความสามารถในการออกลังกายของเรา และบอกค่าต่างๆ หลังจาก
ออกก าลังกาย เช่น ระยะทาง พลังงานท่ีใช้ไป ความเร็วที่ใช้ แคลอรี่ที่ใช้ไป เป็นต้น     
 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการประกอบการงาน หรือกิจกรรมทางกาย อย่างใดอย่างหน่ึง
เป็นอย่างดีโดยไม่เหนื่อยเร็ว สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของมนุษย์ สมรรถภาพทางกาย
ของบุคคลทั่วไปจะเกิดขึ้นได้จากการเคลือ่นไหวรา่งกาย หรือออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าหยุดออกก าลังกายหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยลงเมื่อใด สมรรถภาพทางกายจะลดลงทันท ี
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 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดการปฏิบัติหลังจากการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการฝึก โดยการเปลี่ยนแปลงน้ี
ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) ดังแผนการทดลอง  

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E 
 

X 
 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E     แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental  Group) 
   แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 X     แทน  การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ 
   แทน  การทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 
 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 700 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 50 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงแบบแผนการทดลอง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25561 ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันท่ีวันท่ี 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ  1.ขั้นก่อนการทดลอง   2.ขั้นการทดลอง   3.ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้   

1. ขั้นก่อนการทดลอง         
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนหาดใหญ่

วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนมาด าเนินการ
วิจัย โดยการประสานงานผ่านผู้บริหารโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา 
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1.2 ผู้วิจัยได้สังเกตจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา โดยสังเกตจากการปฏิบัติทักษะนักเรียน เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากน้ันได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อ
วิจัย 

1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกสมรรถภาพทางกาย
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 2. ขั้นการทดลอง           
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 2 ช่ัวโมง จัดการเรียนรู้ 6 
ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 8 ช่ัวโมง ดังนี้   
  สัปดาห์ท่ี 1 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การทดสอบก่อนเรียน (ก่อนใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดย
ใช้โปรแกรมประยุกต์)  โดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ท าการทดสอบตามราย
กายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุกนั่ง 30 วินาที ว่ิงเก็บของ และนั่งงอตัว ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และผู้วิจัย
ท าการบันทึกข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 สัปดาห์ท่ี 2 (แบบฝึกที่ 1) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดยการวิ่ง 3 
วันต่อสัปดาห์ วันละ 10 นาที ในขณะออกก าลังหรือปฏิบัติกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างเปิดแอพพลิเคช่ัน Endomondo เพื่อบันทึก
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคอยสังเกตทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ท่ี 3 (แบบฝึกที่ 2) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดยการ
วิ่ง 10 นาที 3 วันต่อสัปดาห์และเพิ่มท่ากายบริหาร 3 ท่า คือท่ากระโดดตบ ท่ายกเข่าสูง และวอล์กกิ้ง ลันจ์ ท่าละ 20 ครั้ง ผู้วิจัย
คอยสังเกตทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ที่  4 (แบบฝึกที่ 3) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดย
การวิ่ง 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์และเพิ่มท่าแพลงกิ้ง 3 ท่า คือ ท่าแพลงก์ปกติ (basic plank) ท่าแพลงก์ด้านข้าง (side plank leg 
lift) และท่าแพลงก์ยกแขนและขา (onearm-one leg plang)ท่าละ 1 นาที ผู้วิจัยคอยสังเกตทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ที่  5 (แบบฝึกที่ 4) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดย
การวิ่ง 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์และฝึกสเต็ปกรวย 3 สถานี คือสไลด์ข้าง วิ่งแตะสลับ สไลด์ตรง อย่างละ 3 รอบ ผู้วิจัยคอยสังเกต
ทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ที่  6 (แบบฝึกที่ 5) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดย
การวิ่ง 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์และออกก าลังกายแบบผสม คือ ท่ากายบริหาร 3 ท่า ท่าแพลงกิ้ง 3 ท่า และสเต็ปกรวย 1 สถานี 
ผู้วิจัยคอยสังเกตทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ที่ 7  (แบบฝึกที่ 6) ผู้วิจัยให้แนวทางในการปฏิบัติสุดท้ายแก่กลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการฝึกการออกก าลังกายโดย
การวิ่ง 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์และเล่นเกมส์ 1 เกมส์ คือ เกมส์วิ่งเปรียว ผู้วิจัยคอยสังเกตทักษะการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติทักษะที่ถูกต้อง 
 สัปดาห์ที่ 8  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบข้อมูลหลงัการฝึก (หลังใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์)  
โดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ท าการทดสอบตามรายกายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุกนั่ง 30 วินาที วิ่งเก็บของ และนั่งงอตัว ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และผู้วิจัยท าการบันทึกข้อมูล
ของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 3. ขั้นหลังการทดลอง         
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังจากน้ันได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นต่อไป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรทั่วไป 
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร  (n= 50) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
14 
36 

 
28.00 
72.00 

2. อาย ุ
    อายุ 12 ปี 
    อายุ 13 ปี 

 
25 
25 

 
50.00 
50.00 

3. ระดับการศึกษา 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 
50 

 
100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรทั่วไป  โดยจ าแนกจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 50 คน  สามารถ
จ าแนกตัวแปรได้ดังนี้  ส่วนใหญ่ประชากรเป็นเพศหญิงมีจ านวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00  และเป็นเพศชายจ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00  โดยประชากรมีอายุ 12 ปี จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  และอายุ 13 ปี จ านวน 25 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และส่วนใหญ่ประชากรก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 
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จากตารางที่ 2 พบว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับแบบฝึกการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์มีค่าเท่ากับ 21.82 (S.D. = 8.85) และหลังได้รับการฝึกมีค่าเท่ากับ 30.6 (S.D. = 
9.82) จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก สามารถแสดงระดับคะแนนรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้แผนภูมิแท่งดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่และร้อยละก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 

ตารางที่  3.6 แสดงความถี่และร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 

รายการ 

แสดงความถี่และร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 

ระดับ 5 
ดีมาก 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

ระดับ 2 
น้อย 

ระดับ 1 
น้อยมาก 

ความถ ี ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายก่อนการใช้แบบฝึก 3 6 7 14 16 32 22 44 2 4 

 
จากตารางที่ 3.6 พบว่า ก่อนการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ นักเรียนที่มี

สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมาก มี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี มี  7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 ,  นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง มี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 , นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย
อยู่ในระดับน้อย มี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับน้อยมาก  มี 2  คน คิดเป็นร้อยละ 4  
ตามล าดับ  โดยแบ่งระดับดังน้ี 
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ตารางที่  3.7 แสดงความถี่และร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้

โปรแกรมประยุกต์ 

รายการ 

แสดงความถี่และร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 

ระดับ 5 
ดีมาก 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

ระดับ 2 
น้อย 

ระดับ 1 
น้อยมาก 

ความถ ี ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายหลังการใช้แบบฝึก 11 22 16 32 15 30 7 14 1 2 

 
จากตารางที่ 3.7 พบว่า หลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์นักเรียนที่มีสมรรถภาพ

ทางกายอยู่ในระดับดีมาก มี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี มี  16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
,  นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง มี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 , นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับ
น้อย มี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับน้อยมาก  มี 1  คน คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ  
โดยแบ่งระดับดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนนสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  40  คะแนนข้ึนไป ระดับที่ 5  ดีมาก 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  30-39  คะแนน ระดับที่ 4  ด ี
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  20-29  คะแนน ระดับที่ 3  ปานกลาง 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  10-19  คะแนน ระดับที่ 2  น้อย 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  0-9  คะแนน ระดับที่ 1  น้อยมาก 

ระดับคะแนนสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  40  คะแนนข้ึนไป ระดับที่ 5  ดีมาก 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  30-39  คะแนน ระดับที่ 4  ด ี
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  20-29  คะแนน ระดับที่ 3  ปานกลาง 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  10-19  คะแนน ระดับที่ 2  น้อย 
นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  0-9  คะแนน ระดับที่ 1  น้อยมาก 
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ตอนที่ 4 ค่าสถิติเชิงบรรยายผลการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเชิงบรรยายผลการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

รายการ การฝึก N Minimum Maximum Mean Range 
Std. 
Deviation 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมรรถภาพทางกาย 

ก่อนการฝึก 50 5 46 21.82 41 8.85 

หลังการฝึก 50 7 50 30.60 43 9.82 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4  พบว่า ความถี่ผลการทดสอบใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ พบว่า ก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 46 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 41 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.82  (S.D.= 8.85)  คะแนนการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ พบว่าหลังการฝึก มีค่าน้อยที่สุด
เท่ากับ 7 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 50 คะแนน ค่าพิสัยเท่ากับ 43 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.60  (S.D. = 9.82) 
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 
 ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

การฝึก n M SD 

Paired Samples Test 

t df Sig. 
M Different SD 

ก่อนการฝึก 50 21.82 8.85 -10.536 -7.024 -10.048 49 .000 

หลังการฝึก 50 30.60 9.82      

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
จากตารางที่ 5  พบว่า ผลการเปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนา

สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนจ านวน 50 คน ก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.82  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.85  และหลังการฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 30.60  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.82  มีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ -10.536  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ -7.024   และมีค่า t-test  
เท่ากับ -10.048  สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบฝึกมีค่ามากกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ 21.82 (S.D. = 8.85) หลังได้รับการฝึกมีค่าเท่ากับ 30.60 (S.D. = 9.82) โดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนา
สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น (= 8.78) จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนหลังการใช้โปรแกรมประยุกต์สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ 

2) เปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนจ านวน 50 คน นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายก่อนการใช้โปรแกรมประยุกต์ มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 5 
คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ  46 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  21.82  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.85  ส่วนหลังการใช้
โปรแกรมประยุกต์ มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 7 คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 50 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.60 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.82  ส่วนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.35 และผลการเปรียบเทียบสมรถภาพทางกายของ
นักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples t test) พบว่าผลสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์หลังทดสอบ
สูงกว่าก่อนทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
จังหวัดสงขลา ซึ่งนักเรียนมีผลพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น  และผลสมรรถภาพทาง
กายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมประยุกต ์ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ประกอบการสอนสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายได้สูงขึ้น เห็นได้จากแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์  โดยน าแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาใช้  ซึ่งคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์สามารถท าให้นักเรยีนเกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการออกก าลังกาย เนื่องจากนักเรียนได้น าโปรแกรมประยุกต์มาใช้
ในการเรียนโดยวัดผลออกก าลังกาย และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศการเรียน จึงช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
และเป็นสื่อท่ีช่วยกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกสนาน และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียนอีกด้วย 

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่า การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ สามารถเพิ่มผลสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยสอดคล้องกับงานวิจัย ทวีทรัพย์  มาละอินทร์, ส าราญ  ก าจัดภัย และ ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์ 
(2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้โปรแกรมการก ากับ
ตนเอง โรงเรียนบ้านวังเวิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีปัญหาสมรรถภาพ ทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้โปรแกรมการก ากับตนเอง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านวังเวิน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน 5 คน โดยมีการด าเนินการ 3 วงรอบ ในแต่ละวงรอบมีการด าเนินการ 4 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นวางแผน (Planning) 2) ขั้นปฏิบัติตามแผน (Acting) 3) ขั้นสังเกต ติดตาม และประเมินผล (Observing) 4) ขั้นสะท้อน
ผลเพื่อการปรับปรุง (Reflecting) การเรียนรู้มีการสะท้อนผลการเรียน 
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบ ได้แก่ วงรอบที่ 1 การเสริมความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย วิธีการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ถูกวิธี และการก ากับตนเอง วงรอบที่ 2 การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
วงรอบที่ 3 การจัดท าโปรแกรมการก ากับตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมการก ากับตนเอง 2) ชุดฝึกกิจกรรม
การออกก าลังกาย  3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ และ 5) แบบบันทึกพฤติกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมการก ากับตนเอง ตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ตั้งไว้ท่ีร้อยละ 80 ทุกคน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธรรมรัตน์ อินทะกนก (2550 , 58-62) ได้วิจัย ผลการฝึกการเล่นกีฬาของเด็กไทยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
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นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 กลุ่มทดลองท าการฝึกตามโปรแกรมการฝึกการละเล่นของเด็กไทยและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที (t-test independent) 
และก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองพบว่า รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า รายการยืนกระโดดไกล รายการลุก-นั่ง 30 วินาที รายการวิ่งเก็บของ และราการวิ่ง 50 
เมตร ก่อนการฝึกไม่แตกต่าง แต่ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, และ 8 แตกต่างกันอ่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยารัตน์ ศรีซ้อน และญาณิน จิวะกิดาการ (2558)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางภูมิศาสตร์บนระบบมือถือ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทางเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากสภาพและลักษณะการใช้งานจริง โดยทดลองใช้
แอพพลิเคช่ันออกก าลังกายบนโทรศัพท์มือถือ Endomondo เพื่อติดตามเส้นทางเดินเท้าของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 90 คน 
ระหว่างภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2558 ร่วมกับการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมเพิ่มเติม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
ซ้อนทับเส้นทางเดินทางกับช้ันข้อมูลการใช้ที่ดินและอาคารด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาจุดเริ่มต้น -สิ้นสุด 
ระยะทาง ทิศทาง ความถี่ และปฏิสัมพันธ์ของการเดินทางกับช้ันข้อมูลเหล่านี้ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางเดินเท้าตาม
ถนนสายหลักเป็นบางส่วนโดยเฉพาะเส้นทางที่มีหลังคาปกคลุม และเลือกเส้นทางเดินเท้าที่เป็นทางลัดผ่านสนามหญ้าและอาคาร
เรียน โดยเป็นเส้นทางจากหอพักไปสู่อาคารเรียนเป็นหลัก เหตุผลที่เส้นทางเดินเท้าเดินตามถนนสายหลักไม่เป็นที่นิยมคือ ความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน ระยะทางที่ยาวมากขึ้น ข้อจ ากัดด้านเวลาในการเปลี่ยนช่ัวโมงเรียน ปัญหาสภาพพื้นผิว และขาดการ
เ ช่ือมต่อระหว่างทางเดินเท้าต่อกับขนส่งสาธารณะ จากปัญหาและปัจจัยที่จ าเพาะที่พบบนโครงข่ายทางเดินเท้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรปรับปรุงทางเท้าทั้งในเชิงกายภาพและเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทางเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในสภาพที่ปลอดภัย รื่นรมย์ และจูงใจ เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้เส้นทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยมากกว่าเดิม แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือ เช่น Endomondo สามารถใช้ได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ทุกระบบ 
จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสะท้อนพฤติกรรมการเดินเท้าจริงของนักศึกษาที่นิยมเลือกใช้เส้นทางเดินแบบผสม มากกว่า
เส้นทางเดินตามทางเท้าของถนนสายหลัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน สามารถน าแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ไปปรับใช้กับการฝึกทักษะในกีฬาต่างๆ ได้ แต่จ าเป็นจะต้องท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนว่ามีความ
พร้อมในเครื่องมือท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไม เพื่อไม่ให้เกิดความยากล าบากต่อการท าวิจัย ส าหรับการท าโปรแกรมในการฝึก
ควรเริ่มจากแบบฝึกง่ายไปหายาก และควรค านึงถึงทักษะพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน เพราะนักเรียนบางคนไม่เคยออกก าลังกาย
เลย หรือบางคนอาจจะมีการออกก าลังกายบ้าง ดังนั้นความพร้อมของร่างกายแต่ละคนจึงแตกต่างกัน จึงควรเริ่มจากเบาๆ ไปหา
หนัก เพื่อให้ร่างกายได้เกิดการปรับสภาพร่างกายในพร้อมรับต่อการฝึกทักษะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดการพัฒนา และ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนให้ได้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการใช้โปรแกรมประยุกต์กับการฝึกทักษะ
กีฬาอ่ืนๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล พายเรือ เป็นต้น  
 2. การวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยควรออกแบบการวิจัยสองกลุ่มแบบอิสระต่อกัน โดยมี
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อเป็นการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการฝึกของทั้งสองกลุ่ม



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 79 

 

 
รายการอ้างอิง 
 
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และกุลธิดา เชิงฉลาด. 2544. ปทานุกรมศัพท์กีฬาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทวีทรัพย ์ มาละอินทร,์ ส าราญ  ก าจัดภัย และ ภมูิพงศ์  จอมหงษ์พิพัฒน์. 2556. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โดยใช้โปรแกรมการก ากับตนเอง โรงเรียนบ้านวังเวิน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3. วารสารมหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 3 (มกราคม – เมษายน), 35-42. 

ธรรมรัตน์ อินทะกนก (2550). ผลการฝึกการเล่นกีฬาของเด็กไทยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2549. ปริญญานิพนธ์ศิลปะศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรินทรวิโรฒ 

ประไพ ประดิษฐส์ุขถาวร. ม.ป.ป. สุขศึกษาและพลศกึษาส าคญัอย่างไร. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก : 
http://taamkru.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%8
1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8
%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/ [9 กรกฎาคม 2561] 

พิทยารัตน์ ศรีซ้อน และญาณิน จิวะกิดาการ. 2558. การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางภูมิศาสตร์บนระบบมือถือ เพ่ือเสนอ
แนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย 8 (ธันวาคม), 95. 

มลโธ มะโพงเพ็ง . ม .ป .ป . กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ . (ออนไลน์ ). สืบค้นจาก : 
https://sites.google.com/site/monthomapongpang/ [9 กรกฎาคม 2561] 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ . ม .ป .ป . แนวโน้มคนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น . (ออนไลน์ ). สืบค้นจาก : 
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ActivityNSO/A24-05-60.aspx [9 กรกฎาคม 2561] 

 
 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 80 

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 
นูรดิง  สามานุง (Nurding Samanung) 
  บทคัดย่อ 

                      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนราสิกขาลัย   จังหวัดนราธิวาส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน และแบบทดสอบทางการวิจัย 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.65 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 9.82 และมีค่าความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน เท่ากับ 5.84 ตามล าดับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 อยู่ในระดับต่ า 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 อยู่ในระดับดี 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลั งงาน ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีความ
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E),วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
แผนผังมโนทัศน ์
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ค าน า 
  
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน

ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด สร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จากการศึกษางานวิจัยของ ณัฐมน เดชมา (2555) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง สาร และ
สมบัติของสารและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้วัฏจักร การเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ พบว่า การจัดการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน ร่วมกับการใช้แผนผัง
มโนทัศน์ช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านความเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา คือการน าไปใช้และการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ มาวรรณ (2551) ที่ได้ท าการศึกษา เกี่ยวกับผลการใช้แผนผังมโนทัศน์
ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการน าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนจ านวน ร้อยละ75 ของนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับการสอน 
โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การน าแผนผังมโนทัศน์มาใช้ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สูงข้ึนได้   

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน (7E) และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์เป็นรูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงน าการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน โดยร่วมกับการจัดแผนผังมโนทัศน์มา
ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องงานและพลังงาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ต่อไป   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังเรยีนเรื่อง งานและพลังงาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เมื่อเรียนด้วยวิธสีอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการจัดแผนผังมโนทัศน์    

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง งานและพลังงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อเรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ร่วมกับการจัดแผนผังมโนทัศน ์
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4  โรงเรียนนราสิกขาลัย  

       2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร ดังนี ้
                   2.1 ตัวแปรต้น คอื  การจัดการเรียนรูแ้บบวัฎจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้ 

    แผนผังมโนทัศน ์
 2.2 ตัวแปรตาม คือ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ    บทที่ 5 งานและพลังงาน 
4. ระยะเวลาในการวิจยั ในการวิจยัครั้งนี้ใช้เวลา 16 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
วิธีการด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ห้อง นักเรียน 203 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 โรงเรยีนนราสิกขาลัย จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 27 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบวฎัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ 
การใช้แผนผังมโนทัศน ์

    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเปน็ผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งเก็บข้อมลูดว้ยตนเอง โดย
มีขั้นตอน ดังนี ้

  1. ขออนุญาตครูพี่เลีย้งและครูที่ปรึกษาของกลุ่มทดลอง เพื่อขอเวลาในการทดลอง 
  2. จัดสรรเวลาในการทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 

16 คาบ คาบละ 50 นาที 
  3. นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
  4. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ท่ีสร้างขึ้นจ านวน 5 แผน เวลา 16 ช่ัวโมง  
  5. นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามแผน 
  6. น าคะแนนท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติ  
  7.สรุปผลจากการท าการทดลองว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ดัชนีความ

สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (D) ของข้อสอบแต่
ละข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผัง
มโนทัศน์ โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผล 

ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.คะแนนแบบทดสอบทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจั กรการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 13 คะแนน คะแนนต่ าสุด 3 คะแนนและมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.66 

 2. คะแนนแบบทดสอบทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หลังก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 16 คะแนน คะแนนต่ าสุด 4 คะแนนและมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.82 
  3. ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังก่อนที่ได้รับโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ เท่ากับ 0.029 จะเห็นได้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) 
ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอน โดยการจัดการเรียนรู้

แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์พบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ก่อนใช้โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 สอดคล้องงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์ 
(2543) ได้ศึกษาผลของการใช้ เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการน าเสนอข้อความรู้ด้วยผัง
กราฟฟิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1โรง
เรียนนวมินทราชทิศกรุงเทพมหานคร กลุ่มทดลองเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟิก ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟิก แบบต่าง ๆ ได้คะแนนการน าเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด คือต่ ากว่าร้อยละ 70 นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟิกแบบต่าง ๆ ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือสูงกว่าร้อยละ 70 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช
เทคนิคผังกราฟฟิกสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอน ตามแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ก่อนใช้การโดยการจัดการเรยีนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผงัมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี ที่ 4/2 สอดคล้องงานวิจัยของจักรพันธ์ พิรักษา (2553) 
ที่ศึกษาการเปรยีบเทียบกระบวนการ แก้โจทย์ปญัหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ระหว่างกลุ่มทีไ่ด้รับการสอนแบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหา ของ Polya กับ
กลุ่มที่ได้การสอนแบบใช้วัฏจักรการเรีย่นรู้ 5 ขั้นตอน พบว่า กระบวนการแก้โจทย์ ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของ Polya สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวฏัจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้นที่ช่วยพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เช่น 
งานวิจัยของสรกฤช ฆารโสภณ (2552) ศึกษาการแก้ปัญหาและเจตคตติ่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ในการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกล โดยใช้วิธีธการจัดการเรยีนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น พบว่า นักเรียนมีแนวคิดแกป้ัญหาซึ่งสะท้อน ให้เห็นจากการที่นักเรียนได้น าความรู้จากประสบการณม์าใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการค้นหา แนวทางในการแก้ปัญหา เช่น แนวทางในการป้องกันโรคขาดสารอาหาร แนวทางในการป้องกัน โรคอ้วน 
แนวทางในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารของวัยรุน่ไทย แนวทางในการแก้ไขการรับประทานอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะที่ส่งผลต่อสุขภาพและนักเรียนมเีจตคติดีวิทยาศาสตร์  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างของประชากรเป็นนักเรียนในโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
1.1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

เพื่อท าให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
1.2. ควรมีการช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทและพฤติกรรมของตนเองในการเรียนการสอนก่อนการด าเนินการ 
1.3. ครูควรสนับสนุนและให้ค าแนะน าแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการค้นคว้าหา

ความรู้ เป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
1.4. ครูควรก าหนดเวลา และแบ่งเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อ

นักเรียนมากท่ีสุด 
1.5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความเป็นกันเองนั้น สามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดใน

การเรียนการสอนได้ 
1.6. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด การพูดและการกระท าโดยครู

จะต้องกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ สามารถ
แสดงออกถึงผลงานแห่งการเรียนรู้ของตนเองได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1. ควรจัดให้มีการพัฒนารูปแบบการสอนให้มีความทันแก่ยุคสมัยและเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนให้

เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 
2.2. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
2.3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) 

ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ในหัวข้ออ่ืน ๆ 
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                วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. 
ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์. (2556) ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมี 
                 ต่อการน าเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
                 มัธยมศึกษาตอนต้น . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. 
โสภา อรุณใหม่. (2557) การศึกษาแนวคิด เรื่อง การสังเคราะห์แสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดย 
                 การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. 
สกาวรัตน์ แท่นมณี. (2558) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ 
                 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง กระบวนการด ารงชีวิตของ 
                 พืชโดยใช้รูปแบบการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นกับรูปแบบการสอนแบบปกติ . มหาวิทยาลัย 
                 ราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี. 
ณัฐมน เดชมา. (2555) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร และเจตคติต่อ 
                  วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ตอน  
                  (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ การก ากับตนเองต่อการจัดการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 
 
นูรอาซีแกน ยะโกะ 
อาจารย์ปัทมา ลาโอะ  
อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา  
 
 

บทคัดย่อ 
  

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1.) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 2.) การก ากับตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียน
นราสิกขาลัย ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส ์ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.30 - 0.80 อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และความ
เชื่อมั่นมีค่า เท่ากับ 0.79 3) แบบวัดการก ากับตนเอง โดยด าเนินแผนการทดลองตามแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง 
(The One-group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

   ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี้  
   1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลับดา้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟิสิกส์ หลังการจัดการ

เรียนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
   2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลับดา้น มีการก ากับตนเองหลังการจดัการเรียนรูสู้งกว่าก่อน

การจัดการเรยีนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 

 
ค าส าคญั : วิธีการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้าน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 โลกแห่งการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จาก
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้โดยง่าย 
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจ ากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553: 1-5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ท าให้การเรียนรู้ในศตวรรษน้ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้เรียนแห่งยุคที่เรียกกัน
ว่า Generation Z ซึ่งก็คือเด็กที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะมีความรักอิสระ เลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความ
คิดเห็น มีลักษณะเฉพาะตน (customization & personalization) ชอบตรวจหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) เป็นตัวของตัวเอง 
ชอบความท้าทาย และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อรวมตัวกันท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน รักความสนุกสนานและการเล่นเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน เป็นผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียน ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหา
ข้อมูลและตอบค าถาม สร้างนวัตกรรม ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็นเด็กที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต (Netizen) (วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 
1-2; จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2556: 276; McCrindle, 2015: online) ดังนั้นครูจึงต้องมีความตื่นตัว และสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้
เพือ่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 
19 อย่างมาก โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่เน้นผู้ลงมือท าคือตัวผู้เรียนเอง ครู
เป็นเพียงผู้ช่วย คอยให้ค าแนะน า ไม่ใช่ผู้สอนหรือบอกความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  (วิจารณ์ 
พานิช, 2556ค: 29-33; นภาลัย ทองปัน, 2556: 590-591) ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 
และอื่นๆ ก าลังตื่นตัวอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้พร้อมเผชิญหน้ากับโลกของการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งต้องเป็นการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะทั้งสองคือสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (นภาลัย ทอง 
ปัน, 2556: 590; พิศาล สร้อยธุหร่ า, 2544: 20-29 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ได้รับความตื่นตัวจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาสู่ยุค
ปัจจุบันเช่นกัน และมีความพยายามที่จะเพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ เห็นได้จากการ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ การตีพิมพ์ผลงานวิชาทางวิทยาศาสตร์(Yuenyong & Narjaikaew, 2009: 335-349) 
ทั้งยังมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะสร้างความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ โดยการใช้กระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคม ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน โดยครูเป็นที่
ปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 2548: 25) อย่างไรก็
ตาม ส าหรับประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ ตามที่ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ และ คณะ ( 2542) 
ศึกษาสภาพปัญหาและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยท าการศึกษาจาก
พฤติกรรมการเรียนการสอน และปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 679 คน และนักเรียน จ านวน 2,465 คน โดยใช้แบบสังเกตการสอนวิทยาศาสตร์ แบบ
สัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่จะสอนเนื้อหาตรง ๆ ไม่มีการดัดแปลง นักเรียนไม่เกิด การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่เกิด
กระบวนการคิด ครูเกือบครึ่งหนึ่งไม่มีวุฒิทางการสอนวิทยาศาสตร์การ เรียนการสอนจึงยังเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นส่วน
ใหญ่ นักเรียนยังมีบทบาทน้อยทั้งในด้านการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและการสรุปบทเรียน การเรียนการสอนเน้นเนื้อหามากกว่า
กระบวนการ เกิดปัญหาว่านักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนมีส่วนในการคิดและการทดลองวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปานกลางและค่อนข้า งต่ า 
นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการสอน คือนักเรียนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ามีความแตกต่างกันในความถนัด
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า
ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ, 2542 อ้างใน วรนุช แหยมแสง, ม.ป.ป.: 1-2, 61) ซึ่งแม้ว่า
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การศึกษานี้จะผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม แต่การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยยังคงเน้นเนื้อหาให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย ท าให้ผู้เรียนไม่
มีโอกาสแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไม่มีการวางแผน และไม่เกิดทักษะในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 และเรียนเพื่อสอบมากกว่าเรียนให้รู้จริง (Mastery learning) นอกจากนี้ผู้เรียนมักคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกล
ตัว ไม่สามารถน าความรู้มาสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวัน ยังขาดสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ( Meaningful 
learning) (วิจารณ์พานิช, 2556ค: 60-79; นิศรา การุณอุทัยศิริ, 2558: online; วิริยะ ฤๅชัยพานิช, 2558: online)  

การวิพากษ์ปรากฏการณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทย โดย Thomas Corcoran นักการศึกษาและผู้อ านวยการร่วม
สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ 
“ยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์”แก่ครูวิทยาศาสตร์ของไทย ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ไว้ว่าสังคมไทยยังขาดผู้ที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เห็นได้จากเด็กไทยท่ีท าคะแนนได้ดี ซึ่ง
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเข้าท างานสายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเพียงร้อยละ 1.3 และ 0.6 ตามล าดับ หากเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของนานาชาติ (OECD) มีเด็กกลุ่มนี้จ านวนร้อยละ 10 ขณะที่เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น เกาหลี มีเด็กกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 20 คิดเป็น 2 
เท่าของประเทศไทย นั่นคือ ประเทศไทยมีเด็กที่ประสบความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์น้อยมาก เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ ไทยได้ลงทุน
ไปในระบบการศึกษา ซึ่งมากกว่าประเทศที่ท าคะแนนสูงกว่าไทย (สุธาสินี , 2555: online; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2557:online) 
นอกจากนี้ สถาบัน IMD หรือ International Institute for Management Development ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 44 ของเอเชีย ในปี 2014 ลดลงมาจากอันดับที่ 38 ในปี2009-
2013 และ จากโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ผล
การประเมินในปีค.ศ. 2012 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยยังน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 
ประเทศ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนามอยู่อันดับที่ 17 (Sedghi, Arnett, & Chalabi, 2013: online)  

ตามความคิดเห็นของ Thomas Corcoran ใน Teachers College Newsroom ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมื่อปี ค.ศ. 
2009 เกี่ยวกับปรากฏการณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากจะต้องลดการสอนแบบท่องจ า แต่เน้นความเข้าใจและเน้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์ มีการทดสอบวัดทักษะขั้นสูงมากกว่าการท่องจ า แล้วก็ควรจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
อย่างลึกซึ้งในแต่ละเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียน จากครูเป็นศูนย์กลางไปเป็น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูจะต้องคอยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนตลอดเวลา และที่ส าคัญควรเพิ่มเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ให้มาก
ขึ้นเทียบเท่านานาประเทศ จาก 3 คาบ ต่อสัปดาห์เป็น 5 คาบต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับประเทศไทย (Teachers 
College Newsroom, 2009: online) 

ส าหรับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการก่อความไม่
สงบ (Insurgency) และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ท าให้มีโรงเรียนถูกเผากว่า 200 แห่ง บุคลากร
ทางการศึกษาบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเกือบ 300 คน โรงเรียนต้องปิดท าการเรียนการสอนปีละ 30-40 วัน นักเรียนไม่สามารถมา
เรียนได้ตามปกติ จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ท าให้เยาวชนในพ้ืนท่ีไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามสมควร (ชวลิต เกิดทิพย์, 2555: 
1-2) ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational 
Test) ของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ใน 5 อันดับสุดท้ายของประเทศติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.:9-13; อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์, 2555: online) นอกจากนี้ผลการ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี พ.ศ. 2560 รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนนรา
สิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ที่ 31.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากคะแนนดังกล่าวแปลผลได้ว่ามีมาตรฐานการ
เรียนรู้บางตัวที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556: 4-6) ดังนั้นจึงเปน็สิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและรูปแบบการเรียน 
(Learning style) ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
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การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รูปแบบของการเรียนรู้เป็นไปได้หลายรูปแบบ ไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งหรือรูป
แบบเดิม ๆ เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, ม.ป.ป.:1-3) ห้องเรียนกลับทาง เป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ถูกให้ช่ือโดยครูวิทยาศาสตร์ 2 ท่านแห่งรัฐ Colorado ประเทศ สหรัฐอเมริกา คือ Jonathan 
Bergmann และ Aaron Sams เมื่อปี 2012 ผ่านหนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class 
Every Day ซึ่งเป็นวิธีการที่ครูจะมอบหมาย ภารกิจให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อการเรียนรู้ในลักษณะของวีดีโอการสอนสั้น ๆ ก่อนการ
เข้าเรียนในช้ันเรียน โดยนักเรียนจะได้ท าความเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานผ่านการจดบันทึก Cornell และฝึกตั้งค าถาม จากบทเรียนมา
ก่อนล่วงหน้าจากท่ีบ้านหรือนอกห้องเรียน อีกท้ังสามารถเปิดดูซ้ าหากไม่เข้าใจ หรือตามไม่ทัน และเมื่อเข้าในช้ันเรียนจริงนักเรียน
จะได้ท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดจากเนื้อหา หรือถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนล่วงหน้าเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน (วิจารณ์พานิช, 2556ค: 20-54; Bergmann & Sams, 2012: 5-60) ท าให้ครูได้ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเข้าห้องเรียนโดยที่มีเป้าหมายการเรยีนรู้สามารถดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง มากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครูท าหน้าท่ีบรรยายอยู่เพียงหน้าช้ันเรียน (วิจารณ์พานิช, 2556ค: 48-
49; Bell, 2015: 6-11) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจึงเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งทางการศึกษาที่ 
จะสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ขึ้นในช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมในช้ัน
เรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะค่อนข้างยืดหยุ่น คืออาจผสมผสานกับรูปแบบการเรียนอื่นได้หลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ในสาขาทางวิทยาศาสตร์ เช่นการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based learning) และ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น (วิจารณ์พานิช, 2556ค: 40; Tune et al.,2013: 316) ห้องเรียนกลับทางท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรยีน จากท่ีเคยเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นการเน้นกระบวนการ สิ่งส าคัญคือครูจะต้องอธิบายกระบวนการ
เรียนให้นักเรียนเข้าใจ และเพื่อจะให้ได้ผลดีควรให้นักเรียนขจัดสิ่งรบกวนขณะดูวีโอการสอนหรือศึกษาเนื้อหานอกช้ัน ฃเรียน ซึ่ง
นักเรียนจะต้องมีทักษะด้านการรู้เท่าทันการสื่อสาร ฃสารสนเทศ และสื่อ (communications, information and media 
literacy) ที่เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Bellanca และ Brandt, 2554: 35; Bergmnn & Sams, 2012: 14, 
80) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจะขึ้นกับการให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบของนักเรียนด้วย 
(Acedo, 2013: online; Overmyer, 2014; 114-116) ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีการก ากับตนเองในการเรียน ฝึกวินัย และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนของตนจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทางก าลังเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีแหล่งเรียนรู้ Flipped learning network หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
Camtasia studio, podcast publisher และเว็บไซต์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น flippedclassroom.org ซึ่งเป็น แหล่งรวมบทเรียน 
วิธีการสอน และการบอกเล่าประสบการณ์การน าไปใช้ของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานร่วมแสดงความ
คิดเห็น และถามตอบค าถามมากกว่า 22,000 คน (Bell, 2015: 8) และในประเทศไทยก็มีแหล่งเว็บไซต์ในลักษณะนี้แล้ว
เช่นเดียวกันคือ ClassStart (classstart.org) ซึ่งถูกพัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้
ลงทะเบียนเป็น register users มากถึง 75,000 คน จากสถาบันทางการศึกษาจ านวน 1,500 สถาบัน (วิจารณ์ พานิช, 2556ข: 
107-119) จากสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้น มีความเช่ือมโยงกันทั้งหมด ทั้งหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา 
จ านวนช่ัวโมงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างน้อย การสอนที่เน้นท่องจ าเนื้อหา และทางด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่าง
รวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาท่ีท าให้เห็นปัญหาได้เด่นชัด 

จากรายงานปัญหาทางการศึกษาต่างๆ ของไทยข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้ ที่
ควรจะได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจและมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหาจากระดับห้องเรียนไปสู่ระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนแบบห้องเรยีนกลับด้าน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการก ากับตนเองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีน
กลับด้าน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีการก ากับตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนรา

สิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส จ านวน 71 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราสิกขาลัย ต าบล
บางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 จ านวน 28 คน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการก ากับตนเอง ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
3.ระยะเวลาที่ท าการทดลอง 
  ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมจ านวน 10 ช่ัวโมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นแบบห้องเรียนกลับด้านของ
นักเรียนแต่ละบุคคลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู้ของนักเรี ยน ซึ่งสามารถวัดระดับความสามารถได้จาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 ระดับ คือ 1. จ า 2. เข้าใจ 3. ประยุกต์ใช้ 4.วิเคราะห์ 5. ประเมินค่า และ 6. คิด
สร้างสรรค 
 2. วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง วิธีการเรียนแนวใหม่ที่ฉีกต าราการสอนแบบเดิมๆ Flipped Classroom 
เป็นการเรียนแบบ "กลับหัวกลับหาง" หรือ "พลิกกลับ" โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูผู้สอนในห้องเรียน 
นักเรียนกลับไปท าการบ้านส่งเปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" ที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าช้ัน
เรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในช้ันเรียนแทน โดยสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญของ Flipped Classroom นี้ก็คือ การใช้
เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่  

3. การก ากับตนเอง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติการควบคุมตนเองอย่างมีสติ และตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการวางแผนควบคุม และก ากับพฤติกรรมของตนเอง มี
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยตนเอง โดยประเมินจากแบบวัดการก ากับตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 

แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One– Group Pretest – 
Posttest Design) 
ทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ทดสอบหลังเรียน 

1
O  X  

2
O  

 
เมื่อ  

1
O  แทน การทดสอบก่อนเรียนในกลุ่มทดลอง 
X  แทน กิจกรรมการเรียนการสอน  

2
O  แทน การทดสอบหลังเรียนในกลุ่มทดลอง 

 
ประชากรและตัวอย่าง  

1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนราสิกขาลัย 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 71 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ต าบลสุริยะประดิษฐ์ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง 
3. แบบวัดการก ากับตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้  
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง  
2. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนและ

ผู้วิจัย  
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง จ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที  
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  4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยเน้นกิจกรรมในช้ันเรียนตามขั้นตอน
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องสมการการเคลื่อนที่ ตามแผนการจัดการเรียนรู้      
  5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้ 

5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรงจ านวน 20 
ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที  

5.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
2. สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ ได้แก่ ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน Paired sample z – test  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

 
ทดสอบ 

 
คะแนนเต็ม 

 
N 

 
x  

 
S.D. 

 
z-test 

 
Sig 

ก่อนเรียน 20 28 4.68 2.056  
9.560 

 
0.00 หลังเรียน 20 28 10.14 2.978 

 
2. ผลการเปรียบเทียบการก ากับตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 

ทดสอบ 
 

คะแนนเต็ม 
 

N 
 
x  

 
S.D. 

 
z-test 

 
Sig 

ก่อนเรียน 100 28 66.18 9.726  
8.377 

 
0.00 หลังเรียน 100 28 81.29 12.754 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีการก ากับตนเอง หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ การก ากับ
ตนเอง ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง 
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ เรื่องสมการการเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการ
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เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาเบื้องต้นมาล่วงหน้าก่อนการเข้าช้ันเรียน จากสื่อการเรียนรู้ที่ครูแนะน า
หรือจัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือเรียน หนังสือคู่มือ วิดีโอการสอน วิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งท าใบงานที่ครู
เตรียมไว้ให้ก่อนการเข้าช้ันเรียน ซึ่งเป็นการใช้ทักษะการเรียนรู้ขั้นต้นคือ การฟัง การอ่าน การเขียน การค านวณ เมื่อถึงเวลาในช้ัน
เรียนนักเรียนจะน าผลงานจากการศึกษาล่วงหน้า มาท ากิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งเป็นการอธิบาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
นักเรียนซึ่งกันและกัน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถสอนผู้อื่นหรือช่วยเหลือเพื่อนได้ เป็นการใช้ทักษะการเ รียนรู้ขั้นสูง 
ตามพีระมิดการเรียนรู้ โดยระหว่างการท ากิจกรรมจะมีครูคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและตอบข้อสงสัย ท าให้บรรยากาศการเรียน
การสอนด าเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ความอยากรู้ อยากเห็น และความสนใจใน
การเรียนเป็นไปได้โดยง่าย ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกทักษะดังกล่าวยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัว 
นักเรียน เปรียบเสมือนเป็นตัวกรองที่คอยช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะข่าวสารหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้
รับรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะด้าน
การรู้เท่าทันการสื่อสารสารสนเทศ และสื่อ (communications, information and media literacy) (Bellanca และ Brandt, 
2554: 335383) โดยการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ขั้นต้นดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงท าให้เวลาในช้ันเรียนเป็นช่วงของการท า
กิจกรรมที่หลากหลายในรูปของเกม การอธิบายแบบกลุ่ม และมีการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Project 
Tomorrow 2009 จากนักเรียนกว่า 280,000 คน พบว่าร้อยละ 51 อยากได้เกมและการจ าลองต่างๆ มากขึ้นในการเรียนการสอน 
(Fisher & Frey อ้างใน Bellanca และ Brandt, 2554: 337) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จึงท าให้การเรียนไม่
เป็นเรื่องน่าเบื่อ นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองเพิ่มมากข้ึน  

ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัทธพล ด่านสกุล (2558) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม และการก ากับ
ตนเองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างการโปรแกรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาสื่อวีดีทัศน์ มาท ากิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในระหว่างทท ากิจกรรม ท านองเดียวกัน
กับ ชลยา เมาะราษี (2556) ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่างสังคม ใน
รายวิชาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ เพลิดเพลินกับ
การเรียนท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และที่ส าคัญมีสื่อการสอนบนสังคมออนไลน์ช่วย
ในการทบทวนได้ด้วยตนเอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้พัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิดและคณะ (2556) การ เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน 
เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยสุ่มนัก เรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 2 
ห้องเรียน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อ
การเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ 
ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคล (Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถทางการเรียนของ
แต่ละคน (Self-Paced) จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน เป็นลักษณะการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ที่ท าให้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างในการท ากิจกรรมในห้องเรียนที่มีเวลาเพิ่มขึ้น  
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในครั้งนี้ เป็นการสร้างห้องเรียนกลับด้านที่เน้นกิจกรรมในช้ันเรียนด้วยวิธีสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถและระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างอิสระ โดยที่นักเรียนทุก
คนได้ศึกษาความรู้พื้นฐานด้วยตนเองจากที่บ้านมาแล้ว ท าให้นักเรียนทุกคนค่อนข้างมีความพร้อมในการท ากิจกรรม สนุกกับ
กิจกรรม และมีความกระตือรือร้นท่ีจะบอกเล่าสิ่งที่ตนได้ศึกษามา ในขณะที่ครูซึ่งไม่ต้องยืนสอนบรรยายหน้าช้ัน แต่จะร่วมอธิบาย 
อภิปราย เนื้อหา และแก้ไขในส่วนที่มีการเข้าใจผิด ให้เข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องกับนักเรียน และมีโอกาสเข้าช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน านักเรียนได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นทางท่องจ า จากกิจกรรมที่ได้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในห้องเรียน เพราะได้เป็นผู้สืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และด าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยตนนักเรียนเอง ตามที่ ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้ว่า ในศตวรรษที่ 21 นี้ การสอนนั้นไม่ได้ผล เด็กต้องเรียนรู้เอง ครูต้องไม่เน้นสอน แต่เน้นออกแบบการ
เรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน (วจิารณ์ พานิช, 2556ข) และสอดคล้องกับ Herbert A. Simon กล่าวว่า 
การเรียนรู้เป็นผลของการกระท าและการคิดของนักเรียนเกิดจากการกระท าและการคิดของนักเรียนเองเท่านั้น ครูช่วยท าให้เกิด
การเรียนรู้ได้โดยเข้าไปจัดการสิ่งที่นักเรยีนท า (ปฏิบัติและคิด) เพื่อการเรียนรู้ (Simon, n.d. อ้างใน วิจารณ์ พานิช, 2556ข) อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของในต่างประเทศอีกหลายฉบับ อาทิเช่น งานวิจัยของ Bethany B. Stone (2012)  ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางส่งเสริมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) และสร้างความสนใจในการเรียนแก่นักศึกษาที่เรียน
ชีววิทยา ในรายวิชาโรคทางพันธุกรรม และศึกษา เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่มที่เรียนแบบปกติ แล้วท าการทดสอบ 3 ครั้ง พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนชีววิทยาของนักศึกษาท่ีเรียนแบบห้องเรียนกลับทางสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติใน 2 ครั้งแรกอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในครั้งที่ 3 อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนรู้และคิดว่าการจัดการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยในการเรียนได้ดีกว่าเรียนแบบบรรยายมากที่สุด ร้อยละ 36.8 และคิดว่าการท า
กิจกรรมในช้ันเรียนช่วยให้ท าข้อสอบได้ดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 42.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jayson E. Loloyd และ William 
C. Ebener (2014) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางและการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  วิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติ t-test independent พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สูงกว่าการจัดการเรยีนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญที่ .02 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.49 (S.D. 12.54) และ 70.32 (S.D. 12.19) ตามล าดับ และยังพบว่านักศึกษาที่เลือกเรียนวชิาชวี
วิทยาในช้ันเรียนของห้องเรียนกลับทางได้เกรด F และมีการถอดวิชาออก (เกรด W) น้อยกว่าห้องเรียนแบบบรรยายอย่างมี
นัยส าคัญ 

 
ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1. การก ากับตนเองในการเรียน จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลับด้าน 
มีการก ากับตนเองค่อนข้างสูงทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเองก่อนการจัดการเรียนรู้
มีคะแนนค่อนข้างสูงตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยที่ลักษณะการตอบแบบวัดการ
ก ากับก่อนเรียนของนักเรียนท่ีค่อนข้างเป็นกลาง เพื่อไม่ให้ส่งผลกับตนเองมากนัก นักเรียนให้ความสนใจและร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับเนื้อหาและค าถามที่น่าสนใจที่ไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าจากสื่อตามค าแนะน าของครูทั้งจากการดูวีดีโอที่แนะน า 
วีดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ หนังสือเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับแรงจูงใจในการเรียนประกอบกับการท ากิจกรรมในช้ัน
เรียนจึงท าให้นักเรียนมีการก ากับตนเองในการเรียน ตั้งใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น และอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างอัตโนมัติ ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช้ันเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียนได้ดี
และส่งผลสะท้อนกลับไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามผลการวิจัยข้างต้น และจากผลการวิจัยพบว่า นักเ รียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีการก ากับตนเองหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง กับ Paulsen and Feldman (2005) ได้ศึกษาเงื่อนไขและปฏิสัมพันธ์ที่
ก่อให้เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้การก ากับตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า คนที่มีการรับรู้ความสามารถตนเอง
สูงมักจะใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพดีกว่าในเชิงสร้างแรงผลักดัน นักศึกษามีความมั่นใจในการเรียน 
มากกว่าการเรียนรู้เองตามธรรมชาติ โดยที่ระหว่างการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะได้ ฝึกกระบวนการก ากับตนเอง ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ตามแนวคิดของ Bandura (1968) ดังนี ้

2. กระบวนการสังเกตตัวเอง คือ การรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นกับตนเอง และท าการสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมของตนเองทันที 2. กระบวนการตัดสิน คือ การน าเอาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เพื่อที่จะตัดสินว่าจะท าอย่างไรต่อไป 3. กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง คือ การตอบสนองต่อผลการประเมิน
พฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน กระบวนการก ากับตนเองข้างต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ง่ายขึ้น มีสมาธิ และมีความตั้งใจมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีความ
พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วท าการเตือนตนเองอยู่เสมอ โดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ลัทธพล ด่านสกุล (2558) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยพอดคาสต์ โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม และ
การก ากับตนเองของ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์ โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองมีการก ากับตนเอง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท านองเดียวกันกับ นิชาภา บุรี กาญจน์ และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
(2557) ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรยีนรู้วิชาสขุศึกษาโดย ใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลบัด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
60 คน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มที่เรียนแบบปกติ 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกเหนือจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุกัลยา นิลกระยาและ เสกสรรค์ แย้ม พินิ (2558) ท าการศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย m-learning เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการน า
ตนเอง พบว่า ผล การประเมินคุณลักษณะการน าตนเองของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย 
m-learning เรื่อง ตรรกศาสตร์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการน าตนเองซึ่งอ้ างอิง
แนวคิดการน าตนเองของ ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ , Knowles และ Skager มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ต่างประเทศ อาทิเช่น งานวิจัยของ Zhiru Sun (2015) ได้ศึกษาบทบาทของการก ากับตนเองในการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง วิชาคณิตศาสตร์ โดยได้ปรับปรุงแนวคิดการก ากับตนเองในการ
เรียน ของ Winne and Hadwin (1998) พบว่าการฝึกให้นักศึกษามีการก ากับตนเองในการเรียนในบริบทของการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยการตรวจสอบรายละเอียดปัจจัยในการก ากับตนเอง ทั้งก่อนการเข้าช้ันเรียน
และการท ากิจกรรมในช้ันเรียนกลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์ การศึกษานี้สนับสนุนว่านักศึกษามีการก ากับตนเองในการ
เรียนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในบริบทการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง และท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีการก ากับตนเองในการเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ครูและนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อม วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ส ารวจความพร้อมของนักเรียน ครูจะต้องทราบข้อมูลและความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่จะ
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น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาและสง่เสรมินักเรียนได้เรียนรู้เต็มที่ตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน และเพื่อจัดเตรียมสื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ โดยที่ครูจะแนะน าสื่อที่เหมาะสมและคลอบคลุม
เนื้อหาพื้นฐานที่ต้องน ามาใช้ในช้ันเรียนได้ โดยให้ทางเลือกแก่นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นได้ทั้ง วีดีโอ หนังสือ ใบ
ความรู้ เว็บไซต์ คู่มือต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นสื่อวีดีโอเท่านั้น แต่จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ตาม
สมควร ที่มีเนื้อหาพ้ืนฐานส าหรับการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนได้ และนักเรียนจะต้องมีหลักฐานการศึกษาข้อมูลมา
ก่อนล่วงหน้า ซึ่งครูจะต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นกับนักเรียนในการท ากิจกรรมนอกห้องเรียนสู่การท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
การช้ีแจงข้อตกลงอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมในช้ันจึงเป็นส่วนท่ีต้องให้ความส าคัญที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสุข รู้สึกอยากเข้ามาเรียน และจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนไปอย่างอัตโนมัติได้ เมื่อกิจกรรมในช้ันเรียนมี
ความสนุกสนาน น่าสนใจแล้ว ท้ังนี้ครูจะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเรียนการศึกษา 

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มี คะแนนการก ากับตนเอง
อยู่ในระดับสูง จึงควรน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอื่นๆ และใน
รายวิชาอื่นๆ ต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การก ากับตนเองในการเรียน 

3. การท ากิจกรรมในช้ันเรียนครูควรสง่เสรมิให้นักเรยีนไดเ้รยีนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ อาจจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ ที่ นอกเหนือจากการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เช่น สะ
เต็มศึกษา (STEM Education) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project based learning) และอีกหลายเทคนิคการสอนในแบบต่างๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการ
สอนใน ช้ันเรียนโดยที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้มากยิ่งขึ้น 
และมีศักยภาพในการเรียนแบบเรียนรู้จริง (Mastery Learning) และเรียนรู้อย่างมี ความหมาย (Meaningful 
Learning)  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะอื่นๆ เช่น การให้เหตุผล การคิด
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เจตคติในการเรียน เป็นต้น  

2. ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับนักเรียนระดับอื่น หรือรายวิชาอื่น เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียน  

3. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ หรือร่วมกับแนวคิดอื่นๆ 
เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง 
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การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกการอ่าน
จับใจความส าคัญ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) The development of 
reading comprehension skills using collaborative instructional  
STAD model and reading comprehension skills practice of student in Mathayomsuksa 1  
of Tessaban 1 (Engsiangsamakkee) school.                  
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บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ (1) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลัง 
โดยการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคญั ด้านทักษะการอ่าน           
จับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนเทศบาล ๑ (เอ็งเสยีงสามัคคี) (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก่ 
(1)เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับแบบฝึกทักษะการอ่าน         
จับใจความส าคัญ (2) เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอยา่งไม่
เป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 63.92 คะแนนความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจบัใจความส าคญั โดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับ
ใจความส าคญัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
  
ค าส าคัญ  : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD,  การอ่านจับใจความส าคัญ, แบบฝึกทักษะ 
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Abstract  
 

    The  purposes of this research  are to compare development of reading comprehension skills before 
and after using collaborative instructional STAD model and reading comprehension skills practice of student 
in Mathayomsuksa 1 of Tessaban 1 (Engsiangsamakkee) school as well as to study the students' satisfaction 
toward learning and class management in using reading comprehension skills using collaborative instructional 
STAD model and reading comprehension skills practice. The sample which is used in this research is the 
amount of 40 students in Mathayomsuksa 1, second semester in 2018,  by cluster sampling. 2 instruments 
applied in this research are in the process of collaborative instructional STAD model and reading 
comprehension skills practice. Second, the instrument to collect the information of variants, pretest and post 
test, and survey of the satisfaction, statistics , average standard deviation and testing sampling independently. 

The research results shows that scores of development increases averagely at 63.92 percents. The 
scores of satisfaction towards learning and classroom management in Thai subject about reading 
comprehension by collaborative instructional STAD model and reading comprehension skills practice in 
overview is in good condition. The positive result of reading comprehension skills of student in 
Mathayomsuksa 1 of Tessaban 1 (Engsiangsamakkee) school is geting to level of significance after learning at 
0.5 
 
Keywords :  collaborative instructional STAD model,  reading comprehension skills,  practice 
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บทน า 
 
 ปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง รวมทั้งยัง
เป็นเครื่องมือท่ีเชื่อมโยงความคิด ความเข้าใจของบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้อย่างกระจ่างชัด ดังที่จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร 
ทองใบ (2555 : 6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไว้ว่า “ภาษากับมนุษย์เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน โดยภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้
ติดต่อสื่อความหมาย ความคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทุกคนต้องใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นภาษาจึงมีบทบาทส าคัญ
ที่สุดในพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน” ภาษาจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังท่ีสุชาติ พงษ์พานิช (2546 : 3) ได้กล่าวไว้ว่า “ภาษาคือเครื่องมือท่ีมนุษย์ใช้สื่อสารท าความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ”  
 ทัง้นี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง      มีเหตุผล และคิดอย่างเป็นระบบ มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ ใช้ภาษาในการพัฒนาตน      และสร้างสรรค์งานอาชีพ ตลอดจนตระหนักใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย มีความภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสามารถ
น าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามสภาพการณ์  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสัมพันธ์กัน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านออกเสียง และอ่านในใจได้ โดยเน้นการอ่านได้รวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด อธิบายซักถา ม
รายละเอียด ความคิดเห็นตลอดจนใจความส าคัญและนัยของข้อความและเรื่องที่อ่าน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
อ่าน มีทักษะในการอ่านในใจ และอ่านออกเสียงได้ถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว สามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกจาก
เรื่องราวท่ีอ่านได้ สามารถจับใจความส าคัญ คิดเชิงวิจารณ์และวิเคราะห์ใจความส าคัญ ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดีในการอ่านหนังสือ
และรักการอ่าน 
 นอกจากนี้วรรณี  โสมประยูร  (2539 : 9)  ได้กล่าวเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาไทย ไว้ว่า 
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่กิจกรรมการอ่านและการเขียนก็มี
ความส าคัญต่อการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้       จะท าให้การเรียนวิชาอื่นล้มเหลว
ตามไปด้วย ดังนั้นการอ่านจึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก เพราะจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่ น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อสังคม เพราะฉะนั้นสิ่งแรกท่ีครูต้องท าคือ การเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน เพราะการเรียนรู้ที่ดีหรือการใช้
ภาษาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากเราจะรับสาร   เข้าไปแล้วยังต้องสามารถตีความหมายหรือจับใจความส าคัญของสารที่เรารับด้ วย
หรือท่ีเราเรียกว่าการอ่าน       จับใจความนั่นเอง 
 การอ่านท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะต้องอ่านจับใจความส าคัญได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ แต่โดยส่วนใหญ่พบว่า 
ปัญหาที่ส าคัญในการอ่านของผู้เรียนคือ อ่านแล้วจับใจความส าคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ไม่สามารถแยกความรู้
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความรองได้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาต่าง ๆ ด้วย  การให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญนั้นจึงเป็นสิ่ง
จะต้องท าการปฏิบัติซ้ า ๆ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูง การใช้แบบฝึกเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง  ดังนั้นครู
จ าเป็นที่จะต้องสร้างแบบฝึกขึ้นส าหรับช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความส าคัญที่ดีขึ้น 
 ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเกิดความคิดที่จะพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น จึงจัดท าแบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ดีขึ้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และหวังว่าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญนี้จะสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญให้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังโดยการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนคิ 
STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ด้านทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการท าวิจัยในครั้งนี้ มีตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD      และการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ  และความพึงพอใจต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
2.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

1. ทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคญั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มีการก าหนดแบบแผนวิจัย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ดังแผนการทดลอง 

 
O1    X    O2 

 
ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 12 ห้องเรียน จ านวน 534 คน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 /8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จ านวน 40 คน 

ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นห้องที่มีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความส าคัญค่อนข้างต่ า 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      (2) เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

     O1      X     O2 
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ตัวแปรตามประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่ อง       การอ่านจับใจความส าคัญ และแบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นก่อนการทดลอง (2) ขั้น

การทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 
 1. ข้ันก่อนการทดลอง 
 ในการวจิัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ภายนอก 
  1.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนของของผู้วิจัยเองรายวิชาภาษาไทย   ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 แล้ววิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากน้ันได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอน และน ามาพัฒนา
เป็นหัวข้อวิจัย 
  1.3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2. ข้ันการทดลอง 
  2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 8 คาบ ดังนี้ 
 ช่ัวโมงท่ี 1  
     - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา            เป็นตัวอย่างแล้วบันทึก
คะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 ช่ัวโมงท่ี 2  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 3  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 4  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 5  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 6  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 7  
     แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ช่ัวโมงท่ี 8 
     - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และบันทึกผลการทดสอบให้เป็น
คะแนนหลังเรียน (Posttest) พร้อมทั้งให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 3. ข้ันหลังการทดลอง 
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 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หลังจากนั้นได้จัดเตรียมบันทึกข้อมูล
เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความส าคัญ ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง    โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test) 

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  
 

คะแนนสอบ N Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 40 4 19 15 11.5000 3.74850 

หลังเรียน 40 16 28 9 23.3250 3.09994 

 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า น้อยที่สุดเท่ากับ 4 คะแนน 

ค่ามากที่สุดเท่ากับ 19 คะแนน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.5000 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.74850 ส่วนคะแนน
สอบหลังเรียนมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 16 คะแนน ค่ามาก ที่สุดเท่ากับ 28 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.3250 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.09994 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และ
การใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และ
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คะแนนสอบ N M SD Paired Samples Test T Df Sig. 

M Different SD 

ก่อนเรียน 40 11.5000 3.74850 11.82500 2.38465 31.362 39 .000 

หลังเรียน 40 23.3250 3.09994      

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

จับใจความส าคัญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.5000 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.74850 คะแนน คะแนนทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.3250 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.09994 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ 
STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
 ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนและหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 

นักเรียน Pretest posttest พัฒนาการสัมพัทธ์(%) ระดับพัฒนาการ 
1 13 23 58.82% ระดับสูง 
2 6 19 54.17% ระดับสูง 
3 13 26 76.47% ระดับสูงมาก 
4 15 24 60.00% ระดับสูง 
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5 16 23 50.00% ระดับกลาง 
6 17 27 76.92% ระดับสูงมาก 
7 12 25 72.22% ระดับสูง 
8 19 27 72.73% ระดับสูง 
9 6 20 58.33% ระดับสูง 
10 13 25 70.59% ระดับสูง 
11 7 26 82.61% ระดับสูงมาก 
12 5 19 56.00% ระดับสูง 
13 6 18 50.00% ระดับกลาง 
14 13 22 52.94% ระดับสูง 
15 7 23 69.57% ระดับสูง 
16 4 16 46.15% ระดับกลาง 
17 13 23 58.82% ระดับสูง 
18 12 24 66.67% ระดับสูง 
19 12 22 55.56% ระดับสูง 
20 13 21 57.14% ระดับสูง 
21 7 18 47.83% ระดับกลาง 
22 11 24 68.42% ระดับสูง 
23 8 21 59.09% ระดับสูง 
24 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 
25 16 28 85.71% ระดับสูงมาก 
26 8 21 59.09% ระดับสูง 
27 9 19 47.62% ระดับกลาง 
28 16 27 78.57% ระดับสูงมาก 
29 11 26 78.95% ระดับสูงมาก 
30 15 28 86.67% ระดับสูงมาก 
31 11 24 68.42% ระดับสูง 
32 10 21 55.00% ระดับสูง 
33 14 23 56.25% ระดับสูง 
34 19 28 81.82% ระดับสูงมาก 
35 13 27 82.35% ระดับสูงมาก 
36 12 24 66.67% ระดับสูง 
37 12 21 50.00% ระดับกลาง 
38 14 23 56.25% ระดับสูง 
39 13 26 76.47% ระดับสูงมาก 
40 12 25 72.22% ระดับสูง 

เฉลี่ย        11.50        23.33 63.92% ระดับสูง 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน หลัง และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

 
จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.5000 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 23.3250 โดยนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 63.92  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ
า ก ต า ร า ง
พ บ ว่ า 
นั ก เ รี ยนมี
ค ว า ม พึ ง

พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการ

  
ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 M          S.D.       แปลผล 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ                                                             

3.83   1.16      มาก 

 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุม่/ทีม 

3.67   1.35      มาก 
 

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเน้นผูเ้รียนเป็นหลัก 

3.44   1.32    ปานกลาง 

 

4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

3.67   1.00      มาก 

 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนสามารถ
จับใจความส าคัญได้ดีขึ้น 

3.81   1.04      มาก 

6. แบบฝึกมีข้อแนะน าในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ชัดเจน 3.58   1.18      มาก 

 

7. กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับนักเรียน 3.50   1.25      มาก  
 

8. แบบฝึกช่วยให้นักเรียนมคีวามสามารถและเกิดทักษะในการอ่านจับ
ใจความส าคญัเพิ่มขึ้น 

3.78   0.99      มาก 
 

9. กิจกรรมในแบบฝึกท าให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 3.61   1.18      มาก 
 

10. นักเรียนไดร้ับความรู้จากการท าแบบฝึกนี ้ 3.78   1.07      มาก 
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อ่านจับใจความส าคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(M= 3.67) โดยประเด็นเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความ
แปลกใหม่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนสามารถจับ
ใจความส าคัญได้ดีขึ้น ส่วนประเด็นแบบฝึกช่วยให้นักเรียนมีความสามารถและเกิดทักษะในการอ่านจับใจความส าคัญเพิ่มขึ้นและ
นักเรียนได้รับความรู้จากการท าแบบฝึกนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากันจัดเป็นล าดับถัดมา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญได้ดีขึ้น เห็นได้จากคะแนนแบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และจากการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ อยูใ่นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สามารถท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิ ดความสนใจใน
บทเรียนและเรียนรู้ในกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง
และการเห็นถึงความส าคัญของเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมตนเอง มีวินัย มีน้ าใจเข้าใจถึงกระบวนการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ซึ่งเป็นการเรียนด้วยความสนุกสนานและมีความสุข 

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญได้ดีขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุนี  สกุลแก้ว (2535:65) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อจับใจความ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าข้อสอบหลังท าแบบฝึกหัดมากกว่าก่อนท าแบบฝึกหัด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนเรียนสูงขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของวัชนันท์  สิน
สถาพรพงษ์ (2535 : 39)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ผลสรุปว่า  คะแนนที่ได้จากการทดลองสอบหลงัท าแบบฝึกหัดในชุดฝึกทักษะสงูกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนท าแบบฝึกในชุดฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุติกาญจน์  สุวรรณธาดา 
(2537 : 103)  ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อการพัฒนาความสนใจในการอ่านและความสามารถในการอ่าน 
และคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิกุล ภูมิแสน (2539 : 
66)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แสดงว่านักเรียนที่เรียนการสอนอ่านจับใจความส าคัญแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีพัฒนาการสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การสอนแบบปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
ข้างต้นไปใช้สอนการอ่านจับใจความส าคัญ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญของผู้เรียนได้ 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ สูงกว่า
ก่อนเรียน แต่ด้วยจ านวนประชากรที่ค่อยข้างเยอะและเวลาที่จ ากัดในรายวิชาจึงท าให้ในการลงวิจัยบางครั้งเกิดการเร่งรีบ ซึ่งหาก
จะท าการวิจัยในหัวข้อดังกล่าวอยากให้เพิ่มเวลาการลงวิจัยในแต่ละครั้งได้นานกว่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที ่
 นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงของ
ผู้เรียนและควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น เวลา และความพร้อมของสภาพห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการรู้ 
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สุชาติ  พงษ์พานิช. ( 2546 ). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ.์ 
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ชื่อเร่ือง: การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
    STAD ประกอบเกม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตาน ี
   The Development of Reading Aloud Skill Using Cooperative Learning STAD   Technique with Games for the 
Students Matthayomsuksa 1, Muang   Pattani School 

 ผู้วิจัย:    ตัซนีม   พุฒวัจน์ 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี    

ปีการศึกษา: 2561 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี โดยกลุม่
ตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเมืองปัตตานี ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 
คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากนักเรียนห้องนี้มีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย เหมาะส าหรับการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้น้นทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Free time and Hobbies รวมจ านวน 3 แผน แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน จ านวน 2 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที แบบPaired Sample Test ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 6 คาบ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนด้านทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในหน่วยการ

เรียนรู ้Free time and Hobbies โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ0.01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.28 และส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 7.33 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียน
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกมนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหา และอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น แมไ้ม่รูค้วามหมาย ซึ่งมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.5 ถือว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านออกเสยีงภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม 
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Abstract 

 The objective of this research 1) to compare the learning achievement of students in reading aloud 
skill before and after using cooperative learning STAD technique with games 2) To survey the satisfaction of 
the students via cooperative learning STAD technique with games. The sample group was 18 students in 
Matthayomsuksa 1 who were studying in the second semester of the academic year 2018 at Muang Pattani 
School. They were selected by the purposive sampling method. The research was experimental with One 
Group Pretest-Posttest Design. The instruments used were 3 lesson plans of cooperative learning STAD 
technique with games, 2 tests of reading aloud skill, and a questionnaire. The statistics used were mean, 
percentage, standard deviation, and a dependent simple t-test with One Group Pretest-Posttest Design. We 
collected totally 6 periods of school timetable. 

 The researcher found that 1) the average posttests score of the students who were taught by 
cooperative learning STAD technique with games was higher than the pretests significantly different at the 
level 0.01. 2) The overall satisfaction of the students with the cooperative learning STAD technique with 
games was the high level that means 43.28 and standard deviation of 7.33. Moreover, when researcher 
consider each point we found that the students like the teaching technique. There are mean 4.72 and 
standard deviation 0.5 which are the highest level. Furthermore, this teaching technique helps them to 
understand the content and helps them to read English better than before although they do not know the 
meaning in mean 4.67 and standard deviation 0.5 which can be considered as that in the highest level. 

Keywords: Reading Aloud, Cooperative Learning STAD Technique with Games 
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บทน า 

ปัจจุบันโลกเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งทุกคนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไม่จ ากัดระยะทาง พื้นที่ และอย่าง
รวดเร็ว จึงถือเป็นการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน และการสื่อสารเช่นนี้ท าให้ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่างๆกระจาย
ไปท่ัวทุกมุมโลก ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้มักถูกน าเสนอผ่านภาษาเป็นสื่อกลางในการรับ และส่งสารต่างๆ และภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการ
เผยแพร่เนื้อหา ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆสู่ชาวโลก ดังนั้นผู้ใดที่มีความสารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะมีโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร หรือแสวงหาความรู้ ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ภาษาอังกฤษจึงได้กลายมาเป็น
ทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ไม่ใช่ความสามารถพิเศษเหมือนอย่างอดีต  

 แต่การศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กไทยเสมือนเป็นยาขม เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีอคติต่อภาษาอังกฤษ 
เพราะพวกเขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยาก อีกทั้งครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก นักเรียนไทย
ส่วนใหญ่จึงไม่สนใจ และเบื่อหน่ายต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนต่ า
กว่ารายวิชาอื่นๆ ซึ่งสังเกตได้จากคะแนนO-NETของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนท่ีอยู่ภาคใต้มีคะแนน
รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.47 (สทศ, 2560) ซึ่งถือว่าคะแนนอยู่อันดับรั้งท้ายของประเทศ  

ในขณะที่การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิคSTAD เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการช่วยเหลือ
ซึ่งกัน ท างานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งมีสมาชิกประมาณ 4-5 คน ซึ่ง
มีสัดส่วนสมาชิกดังนี้ เด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2-3 คน และเด็กอ่อน 1 คน (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , 2554) การที่จัดให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีผู้เรียนท่ีแตกต่างกันเพื่อสนองแนวความคดิที่ว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ธนิตย์ สุวรรณเจริญ , 2559) อีกทั้งภาษาอังกฤษถือเป็นบันไดขั้นแรกๆที่ช่วยปูทางให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้แปลกใหม่ได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งการอ่านถือเป็นการลงทุน
ที่น้อยแต่ได้ผลคุ้มค่า และความรู้ที่ได้จากการอ่านสามารถน าไปใช้ในการพูดและการเขียนรวมถึงยังเป็นพื้นฐานในการฟัง 
นอกจากน้ีการอ่านท่ีใช้ความคิดพิจารณา ตรึกตรองเป็นอย่างดีจะมีส่วนช่วยพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิตอีกด้วย  

ด้วยประการทั้งปวงจึงท าให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น ในทางกลับกันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเมืองปัตตานีส่วนใหญ่อ่าน
ภาษาอังกฤษไม่ออก อาจเพราะด้วยเหตุผลการจัดการเรียนการสอนอย่างอดีตที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก แต่ยังมีนักเรียนบางส่วน
ที่มีความถนัด และช่ืนชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมจึงส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD ประกอบเกมมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเรียนรู้ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่อ่อนและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ และให้ผู้เรียนสนุก เพลิดเพลินกับการเรียนส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงดีขึ้นอีกด้วย  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศีกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศีกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม 
และตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD 

  

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2561  

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Free time and Hobbies ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 แผน รวม 6 ช่ัวโมง โดย

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบ  
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง Free time and Hobbies รวมจ านวน 2 ฉบับ  
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจมีรูปแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ  
มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แทน น้อยท่ีสุด 
            ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แทน น้อย 
            ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แทน ปานกลาง 
            ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แทน มาก 
            ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แทน มากที่สุด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมSPSS โดยศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติทดสอบที แบบPaired Sample Test จากนั้นน าข้อมูลมาสรุปผลที่ได้ และอภิปราย
ข้อมูลที่ได้ว่าสอดคล้องแนวคิด งานวิจัย หรือไม่อย่างไร  

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เมืองปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คน ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม โดยประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วย 
Free time and Hobbies มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังน้ี 

กราฟแสดงทักษะการอ่านออกเสยีงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงคะแนนทักษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วย  Free time and Hobbies จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี 
ตารางที่ 1 การทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยตัวสถิติทีทักษะการอ่านออกเสียง หน่วย Free time and Hobbies 

 

จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลต่างคะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ผลต่างคะแนน

เฉลี่ย 

สถิติท ี

คะแนนก่อนเรียน 18 3.89 2.08 
3.56 1.25 12.1** 

คะแนนหลังเรียน 18 7.44 1.25 
**p < 0.01, df = 17 
   
   จากภาพท่ี 1 และตารางที่ 1 เหน็ได้ว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 7.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.89  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 และผลการทดสอบด้วยสถิติ t พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยมีค่าสถติิ t ที่องศาเสรี 17 เท่ากับ 12.1 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ประกอบเกม ซึ่งประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจได้ผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ประกอบเกม 
ข้อ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน แปลผล อันดับ 
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เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1 ฉันสามารถอ่านค าศัพท์ไดม้ากขึ้นเมื่อได้เรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมนี ้ 4.28 0.67 มาก 6 
2 ฉันเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเมื่อได้เรยีนโดยใช้กระบวนการกลุ่มประกอบ

เกม 
4.67 0.5 มากที่สุด 2 

3 ฉันสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการมากข้ึน 3.94 0.8 ปานกลาง 10 
4 เมื่อเห็นค าศัพท์ ฉันสามารถอ่านค าศัพท์เหล่านั้นได้แมไ้มรู่้

ความหมาย 
4.67 0.5 มากที่สุด 2 

5 ฉันสนุกกับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.06 1.1 มาก 8 
6 ฉันสนใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นบทความหรือหนังสือภาษาอังกฤษ 4.33 0.8 มาก 5 
7 ฉันรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัว 4 0.9 มาก 9 
8 ฉันพึงพอใจกับวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มประกอบเกมนี้ 4.72 0.5 มากที่สุด 1 
9 ฉันชอบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ต้องช่วยกันท ามากกว่าท าคน

เดียว 
4.22 1 มาก 7 

10 ฉันมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อวิชาภาษาอังกฤษ 4.39 0.7 มาก 4 
 รวม 43.28 7.33 มาก  

 
จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม 

ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 3.28 ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น เ ท่ า กั บ  7. 3 3 แ ล ะ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อประเด็นค าถามข้อที่ 8 ที่กล่าวว่า“ฉันพึงพอใจกับวิธีการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มประกอบเกมนี้” เป็นอันดับแรก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นค าถามข้อที่ 2 และข้อที่ 4 คือ“ฉันเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเมื่อได้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มประกอบ
เกม” และ“เมื่อเห็นค าศัพท์ ฉันสามารถอ่านค าศัพท์เหล่านั้นได้แม้ไม่รู้ความหมาย” ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.5 อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นค าถามข้อที่ 3 “ฉันสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตาม
หลักการมากขึ้น” มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8 ถือว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

จากแบบสอบถามข้างต้นพบว่า ผลลัพธ์จากความพึงพอใจของนักเรียนมีความย้อนแย้ง จึงได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
พบว่านักเรียนร้อยละ 72.22 ได้ให้เหตุผลว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และ
อ่านออกได้มากขึ้น แต่การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการหรอืเหมือนเจา้ของภาษานั้น (native speaker) เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา และธรรมชาติของการออกเสียงในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกับ
ภาษาไทย(mother tongue)ในหลายส่วน จึงท าให้ความพึงพอใจในการออกเสียงอย่างถูกต้องตามหลักการนั้นอยู่ในอันดับสุดท้าย 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ประกอบเกมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตานี อภิปรายผลจากวิจัยได้ดังนี้ 
             1. ผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ Free time and 
Hobbies โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรีพร สุทธิกรกมล (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องผลของการจัดกิจกรรมแบบเรียนร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ี
พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของเช่ียวชาญ ภาระวงศ์ (2557) ได้วิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิคSTAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนช่วงหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนซึ่งมีนัยส าคัญเท่ากับ 0.01 
 นอกจากนี้ในระหว่างการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ประกอบเกม นอกจากจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นแล้ว นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน มีการปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนในกลุ่ม และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม จึงท าให้เกิด
บรรยากาศการส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดังที่
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ได้กล่าวไว้ว่า “วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการท างานเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียนรู้ เป็นการรวมกลุ่มย่อยอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยการท าให้สมาชิกทุกคนใน
ทีมได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือ และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น” อีกทั้งการน าเกมเข้ามาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึน ง่ายขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดของคณาภรณ์ รัศมีมารีย์ (2548) 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า เกมมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุก เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน 
และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว รวมทั้งยังส่งเสริมกระบวนการการท างานเป็นกลุ่มและการอยู่
ร่วมกันอีกด้วย 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านออกเสียง จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ประกอบเกมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.33 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิรนันท์ กุญชะโมรินทร์ (2558) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงและการ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 สังเกตได้ว่านักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกมอย่างมาก เนื่องจากการ
เรียนรู้รูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกั น
เป็นไปในรูปแบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีผู้เรียนที่ไม่ถนัดในวิชาภาษาอังกฤษ แต่พวกเขาสามารถช่วยเหลือ
เพิ่มเติมในส่วนอ่ืนๆในการปฏิบัติภารกิจกลุ่มได้ ในทางกลับกันผู้เรียนที่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนก็สามารถแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่
ผู้อื่น และทบทวนความเข้าใจของตนเองอีกด้วย ซึ่งการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้แตกต่างจากการเรียนรู้รู ปแบบอื่นๆที่มักละเลยการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ดังเช่นแนวคิดของ David และ Roger Johnson ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ในการจัดการเรียนการสอน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมกัถูกละเลยทั้งๆที่จากผลวิจัยช้ีชัดว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นมีผล
ต่อการเรียนรู้มาก”  

 ดังนั้นจึงเป็นข้อสังเกตว่าเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการเล่นเกมที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียน
รู้สึกสนุกสนานแม้ว่าตนก าลังเรียนรู้ แต่กลับไม่ได้รู้สึกว่าตนก าลังเรียนรู้อยู่ จึงส่งผลให้ผู้เรียนซึมซับเนื้อหา ความรู้ และเพลิดเพลินกับ
การเรียนรู้ได้มากข้ึน เป็นเหตุให้นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ประกอบเกม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2544) ที่ได้กล่าวว่า ผลจากการเล่นเกมช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้มา
ใช้ ช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมสูงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของเตือนใจ เฉลิมกิจ (2545) ได้กล่าวว่า เกมภาษา
เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกติกาชัดเจน สร้างความสนุกสนานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการน าไปสู่
เป้าหมาย ตลอดจนผู้เรียนต้องใช้ทักษะด้านภาษาและทักษะอื่นๆร่วมด้วย นอกจากน้ีเกมยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ได้อย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบ

เกมมากกว่านี้ หรืออย่างน้อย 10 ช่ัวโมง เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในการเรียนรู้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2. การจัดกลุ่มผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม ผู้วิจัยต้องตรวจสอบข้อมูล

ของประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด โดยเฉพาะด้านความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสามารถแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

    
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 

1. ควรให้มีการวิจัยด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจควบคูก่ัน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์พื้นฐานของการอ่าน 
และผู้เรียนได้น าสิ่งที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิต 

2. ควรให้มีการพัฒนาเนื้อหาที่จัดให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการเขียนร่วมด้วย โดยการจัดการเ รียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกม  

3. ควรน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบเกมไปพัฒนา โดยการประยุกต์ บูรณา
การ หรือผสมผสานกับเทคนิค หรือกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อพัฒนาจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ประกอบเกมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบนิเวศ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K W L 

 
ช่ือผู้วิจัย  นางสาวไซหม๊ะ  บินดือราแม 
     
 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3 ก่อนและหลังการจักการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  โรงเรียนมัธยมสุ
ไหงปาดี เป็นวิธีการในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพัฒนาการทาง
ความคิดมากขึ้น     การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ช้ีให้เห็นว่า
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้สูงขึ้น โดยดูจากค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน 
หลังเรียนและพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียนดังนี้   ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน คือ 14.92 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
หลังเรียน คือ 18.27 และค่าเฉลี่ยพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน คือ 23.21%      จากข้อมูลข้างต้นช้ีให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือท า คิดและแก้ปัญหาในเรื่องนั้นด้วย
ตนเองสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได ้สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน
ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  
K-W-L แตกต่างจากหลังใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

 
ค าส าคญั : การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ K-W-L ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาสาสตร ์
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม โดยมีปจัจัยส าคญัประการหนึ่ง คือ การพัฒนามนษุย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและ
เทคโนโลยี มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
คิดสร้างสรรค์และรักการเรยีนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ตลอดจนพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจบุัน จึงต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านทกัษะการคิด  
ให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมประชากรของประเทศให้มีสมรรถภาพพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง สังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้า 
 การพัฒนาทักษะการคดิเป็นเป้าหมายส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจดัการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 
อย่างชัดเจนว่า การจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถ 
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ เน้นความสามารถทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการอย่าง
เหมาะสม ต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดั 
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะกระบวนการคดิ การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏบิัติใหท้ าได้ คิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ,2546) นอกจากน้ีหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยังได้ก าหนดสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะทีส่ าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ความสามารถในการคดิของผู้เรียนโดยให้มีความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสรา้งสรรค์ การคดิ
อย่างมีวิจารณญาณและการคดิเปน็ระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์ความรู้ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม จะเห็นว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตพิุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม( ฉบับท่ี2 ) 2545  
รวมทั้งหลักสตูรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ความส าคญักับการพัฒนากระบวนการคิดให้เกดิกับผู้เรยีนทักษะการคดิ
นับเป็นคุณลักษณะที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้รียน เพราะทักษะการคิดเป็นความสามารถที่มนุษย์ใช้สมรรถภาพทางสมองและ
จิต เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจกระท าสิ่งใดๆ โดยอาศัยหลักการและเหตุผล ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคดิจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนที่จะท าใหผู้้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 เทคนิคและวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการฝึกทักษะการคิดให้ผูเ้รียนได้ คือ 
 การใช้เทคนิค K-W-L ( What I Know / What I Want to Know/What I have Learned)  
ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ซึ่งเปน็อีกวิธีการสอนหนึ่งที่
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศกึษา เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  พัฒนาขึ้นด้วย Dr.Oga I Koroleva ในปี 1986 เพื่อ
น ามาใช้ในช้ันเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นเทคนิคการเรยีนรู้อีกแบบหนึ่งที่เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนเป็นอยา่งดี ท าให้ผู้เรียน
เกิดความคงทนทางการเรียนท่ียาวนานกว่าการเรยีนการสอนแบบปกติ ท่ีมีผู้สอนเป็นผู้น าในช้ันเรยีน รวมทั้งเป็นการเสรมิสร้างการ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช้ได้ผลดี สามารถใช้ได้ทั้งผูเ้รียนรายบุคคลหรอืผู้เรียนเป็นกลุม่( ทิศนา แขมมณ ี,2548 )    
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีนโยบายให้ผูส้อนปรับเปลี่ยนการสอนโดยให้เน้นการเรยีนรู้มากกว่าการสอนแบบเดิมลดการ
สอนแบบบรรยายและให้ผูส้อนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะ ใช้รูปแบบการสอนแบบก้าวหน้าโดยเน้นว่าผู้เรยีนจะท าอะไรไดไ้ม่ใช่ว่า
ผู้เรยีนต้องรู้อะไร พยายามให้ผูเ้รยีนหาความรู้ด้วยตนเองโดยการคน้คว้าจากแหล่งข้อมลูเน้นการคิดขั้นพื้นฐานแก่ปัญหาให้ได ้
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 ด้วยเหตุนี้ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึกษาวิธีสอนโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ แบบ K-W-L เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนใ ช้ 
ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเพื่อหาความรู้ด้วยตนเองอีกทั้งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี4 ก่อนและหลังที่ไดร้ับการ
สอนโดยใช้แนวคิด STEM Education 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L หลังเรยีนสูงกว่า 
ก่อนเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
             ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  -ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนมัธยมสไุหงปาดี     อ าเภอสไุหงปาดี
 จังหวัดนราธิวาส 

  -กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 ห้อง 1  

  

 2.ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ K-W-L  
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ 

 3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนเิวศ 

   3.1 ความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

   3.2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

   3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

                                                       

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบ K-W-L 
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   3.4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 

   3.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

   3.6 ประชากร 

 4. ระยะเวลาในการวิจยั ในการวิจยัครั้งนี้ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง สัปดาหล์ะ3 ช่ัวโมง รวม 5 สัปดาห ์
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
   
 1.เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่านซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิด
อย่างรู้ตัวโดยดึงเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่อง มีส่วนร่วมในการตั้งค าถามโดยมีขั้นในการสอน ดังนี้ 
  1.ผู้เรียนรู้อะไร K ( What I Know)  

  2.ผู้เรียนต้องการรู้อะไร W (What I Want to Know) 

  3.จากกิจกรรมผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร L (What I have Learned) 

 2.ความสามารถในทักษะการคดิขัน้พ้ืนฐาน หมายถึง ความสามารถที่ประกอบด้วย 

  1.ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 

  2.ทักษะการคิดเป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนก
ประเภท ทักษะการแปลความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการ
รวบรวมข้อมลู ทักษะการน าความรู้ไปใช้        

 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องสิ่งมีชีวิต บทที่ 
1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตโดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวดัความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน( . 2546: 11) ดังนี ้

   3.1 ความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึก ถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิด
รวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฏ ี 

  3.2 ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการ อธิบายความหมาย ขยายความและแปลความรู้โดยอาศัย 
ข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลกัการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์  

  3.3 การน าความรูไ้ปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้และวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน 
สถานการณ์ใหม่ๆหรือท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเรยีนรู้มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน
การสังเกต การจ าแนก ประเภทการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล การลงความคดิเห็นจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การทดลอง 
การตีความหมายข้อมลู และลงข้อสรุป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการทดลอง(Experimental  Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One 
Group Pretest – Posttest Design  ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์,  2540 : 60-61)  

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

T1    แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X     แทน  การสอนโดยใช้แนวคิด STEM Education 
 T2    แทน   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 
 
 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมสไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 71 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมสไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 

 1.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเทคนิคการการสอนแบบ K–W–L 

กิจกรรมเทคนิคการการสอนแบบ K–W–Lใช้กิจกรรมการสอน เรื่องระบบนิเวศเป็นเทคนิคการ 
เรียนรู้แบบ K-W-L 3 ขั้นตอน ด าเนินการตามแนวคิดของ Oga I Koroleva ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นรู้ = K (Know) ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องตั้งประเด็น หรือหัวข้อให้ผู้เรียนทุกคนทราบหลังจากนั้นจึงให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดในเวลาที่ก าหนด แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เขียนสาระต่างๆที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้สอน
ตั้งไว้ในกระดาษท่ีผู้สอนแจกให้โดยบันทึกไว้ในกระดาษช่อง K  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นต้องการเรียนรู้ = W (Want) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หลังจากผู้เรียนบันทึกขั้นตอน 
ที่ 1 เสร็จแล้วผู้สอนจะให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการที่เกี่ยวกับสาระหรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ เพิ่มเติมมาก
ยิ่งข้ึนซึ่งอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อย่อยๆ โดยบันทึกไว้ในกระดาษช่อง W  
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเรียนรู้ แล้ว = L (Learned) ในขั้นสุดท้ายนี้จะให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วลงใน
กระดาษช่องทางขวามือที่เหลือ และให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว (K) สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียน (W) และสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้แล้ว (L) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไรและสรุปผลความรู้ที่ได้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ  
  2.1  เรื่อง ระบบนเิวศ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ความสมัพันธ์ในระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ปริามดิอาหาร การหมุนเวียนของแร่ธาตุ เปน็แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
  3.เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
  1. วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด และแบบทดสอบวัดความสมารถในการคิดขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ดังนี ้

  1.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ  

  2. ท าการทดลองโดยปฏิบัตดิังนี้ 

   2. 1 กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ใช้ในกิจกรรมการสอนบทท่ี 3 เรื่อง ระบบนิเวศเป็น
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L 3 ขั้นตอน  

  3. ตรวจผลการทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถติิเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานและแปลผล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 4.1 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนไดร้ับการจดัการเรียนรู้ มาตรวจให้คะแนน 
 4.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนการจัดการเรยีนรู ้
 4.3 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรห์ลังด าเนินการจัดการเรียนรู้ มาตรวจให้
คะแนน                                                                                           4.4 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 หลังการจัดการเรยีนรู้ 
 4.5 น าผลคะแนนจากการตรวจทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังด าเนนิการ
จัดการเรียนรู้แล้วน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถติิเพื่อทดสอบ สมมตุิฐาน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน 
 1.1 ค่าร้อยละ 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร  
 1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.4 ค่าคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
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  ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ใช้ทดสอบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนกับหลังเรียน คือ การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test for Dependent Sample)                                                                                                                                                                           
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิเชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนนสอบ N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Pre test 26 8 12 20 14.92 2.48 

Post test 26 15 12 27 18.27 3.91 

 จากตารางที1่พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 14.92 และคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 18.27 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน ผลต่างและคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของนักเรียน 
 

นักเรียน Pre test Post test ผลตา่งของคะแนนสอบ คะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์(%) 
1 15 20 5 33.33 
2 15 22 7 46.67 
3 13 17 4 23.53 
4 20 20 0 0.00 
5 13 16 3 17.65 
6 14 16 2 12.50 
7 19 19 0 0.00 
8 18 21 3 25.00 
9 14 15 1 6.25 
10 13 12 -1 -5.88 
11 16 18 2 14.29 
12 13 13 0 0.00 
13 19 25 6 54.55 
14 13 16 3 17.65 
15 19 27 8 72.73 
16 13 17 4 23.53 
17 13 15 2 11.76 

นักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ผลตา่งของคะแนนสอบ คะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์(%) 
18 15 16 1 6.67 
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19 12 17 5 27.78 
20 13 20 7 41.18 
21 17 23 6 46.15 
22 13 12 -1 -5.88 
23 14 17 3 18.75 
24 12 20 8 44.44 
25 18 25 7 58.33 
26 14 16 2 12.50 

ค่าเฉลี่ย 14.92 18.27 3.35 23.21 
 
 จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงพัฒนาการสมัพัทธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 จ านวน 26 คน จากตารางจะเห็นได้ว่า
นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากเดมิแต่ก็มีนักเรียน 2 คน จากท้ังหมดที่มีพัฒนาการลดลงไปจากเดมิ 
 
 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน 
 

 
 จากกราฟจะเห็นได้ว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 26 คน โดยส่วนใหญ่จะมีคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนแต่จะมีนักเรียน 2 คนจากนักเรียนทั้งหมดทีม่ีค่าคะแนนสอบหลังเรียนน้อยกว่าก่อน
เรียน 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน 

คะแนนสอบ N M SD Paired Samples Test t df Sig. 

Pre test 26 14.92 2.48 
4.47 2.22 6.12 25 0.00 

Post test 26 18.27 3.91 

 จากตารางที ่3 พบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนจะเห็นได้ว่าคา่เฉลีย่ของคะแนนสอบหลังเรียนมีค่า
สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทีไ่ดต้ั้งไว ้

สรุปผลการวิจัย 

 คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K W L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ14.92 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48   คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
18.27 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด
นราธิวาส หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.21 
นอกจากนี้การสอนโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K W L ยังสามารถท าให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะการคิด การ
แสดงออกและการที่จะคิดแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่ม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เรื่องระบบนิเวศ โรงเรยีน
มัธยมสไุหงปาดี  อ าเภอสไุหงปาด ี จังหวัดนราธิวาส ก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K W L 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K W Lสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสู้งขึ้น 
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K W L ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหานั้นๆอย่างแท้จริงสามารถ
น าความรู้เดิมที่เคยเรยีนเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ท่ีได้รบั ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีว่าด้วยหลักการน าความรู้พื้นฐาน ความรูเ้ดมิและ
ประสบการณ์เดมิมาใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีกลุม่พุทธิปัญญานิยม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.ควรวิจัยการใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ K W L ในวิธีสอนโดยใช้ปญัญาในการสอน 
 2.ควรมีการวดัเจตคติของผู้เรียนท่ีสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L และใช้วิธีแบบปกติ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ระบบนิเวศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา 
A study of learning achievement on ecology by using cooperative learning management Jigsaw 
Techniques and Concept Mapping of  
MathayomSuksa 2 Students at SatriYala School 
 
นางสาวนิสรีนแวเด็ง1นางทัศนีย์ ศิริรัตน์2และ ดร.มัฮดี แวดราแม3 

1วทบ.(คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2วทบ.(คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : Niinisreen@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา และ  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา ที่มีผลต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรียะลา จ านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่
เป็นอิสระต่อกัน 
            ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่อง  ระบบนิเวศ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับ มาก 
 
ค าส าคัญ : การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ผังมโนทัศน์ 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement before and after learning 
With a cooperative learning management Jigsaw Techniques and Concept Mappingof MathayomSuksa 2 
students, SatriYala School and2) to study the satisfaction of MathayomSuksa 2 students at SatriYala School 
Affecting the cooperative learning management Jigsaw Techniques and Concept Mapping.The target group of 
this research is were 32 mathayomsuksa 2 student  of the 2018 academic yearSatriYala School.The tools used 
in the research consisted of learning achievement tests in basic science on ecology, learning management 
plans. By using cooperative learning management Jigsaw Techniques and Concept Mapping Statistics used in 
data analysis were mean, standard deviation. Relative development score And sample group testing is not 
independent 
 The results showed that 1) the comparison of learning achievement By using cooperative learning 
management Jigsaw Techniques and Concept MappingFound that the posttest scores were higher than 
pretest at the statistical significance level of 0.052) The results of student satisfaction towards cooperative 
learning management Jigsaw Techniques and Concept Mappingof ecologyfound that the students were 
satisfied with the learning by cooperative learning packages. Saw in conjunction with the concept map The 
overall picture is at a high level. 
 
Keywords: Cooperative learning management Jigsaw Techniques ,Concept Mapping 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวัน และการท างานอาชีพต่างๆ ตลอดจน 
เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานล้วนเป็นผลของการ
น าความรู้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆวิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีค วามรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ว่าประเทศที่เจริญแล้วมีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีบท เริ่มต้นของการพัฒนานี้มาจากการศึกษา (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช. 2550: 20 ) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม คนที่เรียนเก่งช่วยคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นแต่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละ
บุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถน ามาใช้กับทุกการเรียนทุกวิชาและทุกระดับช้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนรู้  และอีกหนึ่งประการที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึงควรส่งเสริ มให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual thinking) เนื่องจากนักเรียนขาดมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเพราะมโนทัศน์
เป็นโครงสร้างทางสติปัญญาที่เป็นพื้นฐานของการคิดทุกประเภท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมนุษย์ไม่สามารถคิดได้ถ้าไม่มีมโนทัศน์
เป็นพืน้ฐาน (สุรางค์โค้วตระกูล, 2550, หน้า 302)  ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวถึง แผนภูมิมโนทัศน์ ไว้ว่า เป็น
แผนภูมิที่ น าเสนอความคิดรวบยอด เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดที่น าเสนอนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบ แผนภูมิมโนทัศน์เป็นประโยชน์ในการน าเสนอที่ท าให้เกิดความเข้าใจแบบองค์รวมหรือเข้าใจเรื่องโดยสรปุ ผู้อ่าน
แผนภูมิมโนทัศน์สามารถเข้าใจเรื่องที่น าเสนอได้รวดเร็วและง่ายกว่าการอ่านค าอธิบายหรือค าบรรยายสรุป และจะช่วยให้นักเรียน
จ าเนื้อเรื่องได้ดี และท าให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่านดีขึ้น การเขียนสรุปความ เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้
มนุษย์เข้าใจ เรื่องราวท่ีได้รับรู้จากการอ่าน ดังนั้น การใช้แผนภูมิ มโนทัศน์ในการเขียนสรุปความ จะช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจความคิด
รวบยอด หรือมโนทัศน์ แล้วจัดเรียบเรียงความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์นั้นและเขียนใหม่ โดยใช้ค าพูดของตนเอง และนักเรียนจะ
ได้เรียนรู้และฝึกวิธีใช้แผนภูมิมโนทัศน์ในการเขียนสรุปความให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากความส าคัญ แนวคิด สภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะผู้วิจัย พบว่าผู้เรียนในช้ันเรียนมีความแตกต่างกันทั้ง
ด้านความรู้ ความสนใจและความถนัด ท าให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียน ขาดความสนใจใฝ่รู้ ไม่กระตือรือร้นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลาที่มีผลต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา ที่มีผลต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สูง
กว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา ที่มีผลต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์อยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 1 ห้อง  นักเรียนท้ังหมด 32 คน 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการสอน 
9 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งผู้ เรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน  เพื่อให้ ในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2. การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง  ระบบนิเวศ โดยแบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา 
จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะกลับ เข้ากลุ่มเดิมของตน เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญอธิบายความรู้ตามสาระที่ตนได้ศึกษามาให้เพื่อน
ร่วมกลุ่มเดิมฟังจนเข้าใจทุกคน เพื่อให้สมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เพื่อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยของแต่ละคนและเกิดการเรียนรู้เนื้อหา
สาระทั้งเรื่อง  

3. ผังมโนทัศน์ หมายถึง ผังโครงสร้างที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การสร้างความรู้ และการสรุปจากการเรียนเรื่อง
ระบบนิเวศ สามารถน าเสนอแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง เป็นการรวบรวมความรู้ต่าง ๆ มาจัดการอย่างมีระบบ  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบ
นิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ท าการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน ของโรงเรียนสตรียะลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   
 5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึงความรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นภายในจติใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีน ท่ีแสดงออกมาให้
เห็นว่า ชอบใจมีความสุข ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่งระบบนิเวศโดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ซึ่งวัดความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ (Scale)  

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ใช้ระเบยีบวิธีเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจยัใช้วิธีการทดสอบก่อนและหลังการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์  
 ดังแผนการทดลอง 

×  
 เมื่อก าหนดให้        

 หมายถึง ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์     
X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์        

 หมายถึง ผลการทดสอบหลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 32 
คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ได้แก่   

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่    
1.1 แผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์   

2. เคร่ืองมือท่ีใช้การรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่    
2.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ  

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผงั
มโนทัศน์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นก่อนการสอนขั้นการสอนและขัน้หลังการสอน ดังนี ้
1. ขัน้ก่อนการสอน 
 1.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการสอน ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ

แผนภูมมิโนทัศน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Pretest) ที่ผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 
 1.2 ทดสอบกอ่นเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) )เรื่อง ระบบนิเวศช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ 
2. ขัน้การทดลอง 
 2.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา ระบบนิเวศ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค

จิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 9 คาบ  
3. ขัน้หลังการทดลอง 
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 3.1 ทดสอบหลังเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรยีน (Posttest) พร้อมท้ังให้ นักเรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมมิโนทัศน์ 

 3.2ผู้วิจัยตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลผลการทดสอบ
ของนักเรียนไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะติดตามให้นักเรยีนทดสอบเพิม่เตมิ หลังจาก นั้นได้จดัเตรียมบันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
บรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ซึ่งมีผล 
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้   

 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนสตรียะลา 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 32 10.00 20.00 10.00 13.93 3.05 

หลังเรียน 32 14.00 24.00 10.00 17.78 2.57 

จากการวเิคราะหต์ารางที่ 1 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าน้อย ท่ีสดุเท่ากับ 10 คะแนน 
ค่ามากที่สุดเท่ากับ 20 คะแนน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.93 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.05  ส่วนคะแนนสอบหลัง
เรียนมีคา่น้อยที่สุดเท่ากับ 14 คะแนน ค่ามากที่สุด เท่ากับ 24 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.78 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.57 
 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสตรียะลา 

 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
t 

 
df 

 
Sig. M Different SD 

ก่อนเรียน 32 13.93 3.05 3.84 2.24 9.68 31 .000 

หลังเรียน 32 17.78 2.57      

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรยีนรูแ้บบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.93 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.05คะแนนทดสอบหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.78คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.57 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ สรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 ตารางที่ 3ตารางแสดงคะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของนกัเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2โรงเรียนสตรียะลา 

นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) แปลผล 
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 

10 
11 
20 
10 
18 
11 
15 
16 
10 
20 
14 
12 
17 
15 
20 
12 
16 
17 
15 
13 
12 
13 
17 
13 
16 
10 
11 
14 
12 
13 
11 

15 
20 
22 
17 
19 
18 
16 
19 
16 
23 
20 
17 
18 
17 
24 
18 
18 
21 
17 
15 
14 
17 
22 
17 
17 
17 
18 
16 
15 
14 
14 

25.00 
47.37 
20.00 
35.00 
8.33 
36.84 
6.67 
21.43 
30.00 
30.00 
37.50 
27.78 
7.69 
13.33 
40.00 
33.33 
14.29 
30.77 
13.33 
11.76 
11.11 
23.53 
38.46 
23.53 
7.14 
35.00 
36.84 
12.50 
16.67 
5.88 
15.79 

ระดับต้น 
ระดับกลาง 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับต้น 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับต้น 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับต้น 
ระดับต้น 
ระดับต้น 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับต้น 
ระดับต้น 

ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับต้น 
ระดับต้น 
ระดับต้น 
ระดับต้น 
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ตารางที่3 

 
(ต่อ) 

  

นักเรียน Pretest Posttest พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) การแปลผล 
32 12 18 33.33 ระดับกลาง 

ค่าเฉลี่ย 13.93 17.78 23.44 ระดับต้น 
  จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรยีนและคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรยีนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการจากการจดัการเรยีนรู้แบบแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรยีนสตรียะลา จังหวัดยะลา 
 ตารางที่ 4  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

รายการค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด M SD แปลผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครจูัดขึ้นท า
ให้ฉันมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 

13 
(40.63%) 

14 
(43.75%) 

5 
(15.63%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.25 0.72 มาก 

2. ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู
จัดขึ้น 

18 
(56.25%) 

13 
(40.63%) 

1 
(3.13%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.53 0.57 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรยีน 

14 
(43.75%) 

13 
(40.63%) 

5 
(15.63%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.28 0.73 มาก 

4. รูปแบบกิจกรรมที่ครูจดัท าให้ฉัน
เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

17 
(53.13%) 

14 
(43.75%) 

1 
(3.13%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.50 0.57 มากที่สุด 

5. ฉันสนใจเนื้อหาที่เรียนและสนุก
กับการเรยีนในรูปแบบกิจกรรมทีค่รู
จัดขึ้น 

16 
(50.0%) 

10 
(31.25%) 

6 
(18.75%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

4.31 0.78 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

18 
(56.25) 

12 
(37.5%) 

2 
(6.25%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.5 0.62 มากที่สุด 

7. การจัดล าดับหัวข้อการเรียนการ 
สอนมีความเหมาะสมและท าให้ฉนั
เข้าใจบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

14 
(43.75%) 

12 
(37.5%) 

6 
(18.75%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.25 0.76 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

รายการค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด M SD แปลผล 

8. กิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้ฉัน
กล้าคิดและกล้าตัดสินใจมากขึ้น 

13 
(40.63%) 

12 
(37.5%) 

6 
(18.75%) 

1 
(3.13%) 

0 
(0.00%) 

4.16 0.85 มาก 

9. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อมีความ
เหมาะสมกับปริมาณเนื้อหา 

15 
(46.88%) 

13 
(40.63%) 

3 
(9.38%) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.13%)) 

4.28 0.89 มาก 

10. ฉันรู้สึกดีต่อรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเมื่อได้เรียนใน
กิจกรรมรูปแบบนี ้

17 
(53.13%) 

13 
(40.63%) 

2 
(6.25%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4.47 0.62 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.35 0.71 มาก 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การแปลผล       1.00-1.50  แทน น้อยทีสุ่ด 1.51-2.50    แทน น้อย  
        3.51-4.50 แทน มาก 2.51-3.50  แทน ปานกลาง 4.51-5.00   แทน มากที่สุด 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ในประเด็น ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น สูงสุด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมา
เป็นประเด็น รูปแบบกิจกรรมที่ครูจัดท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.57 และประเด็น กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ พบว่าคะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.93 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.05 คะแนน คะแนนหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.78 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 ผลการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สรุปได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
เรื่อง ระบบนิเวศ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
โดยภาพรวม อยู่ใน ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็นทั้งหมด    นักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็น ฉันชอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นสูงสุด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมาเป็นประเด็น รูปแบบกิจกรรมที่
ครูจัดท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และประเด็น กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรียะลา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.93 คะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.05 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 17.78 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.57 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาณิตย์ คดีพิศาล 
(2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือ ครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาเคมีของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือ ครูของ สสวท. และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีโดยรวมของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
การเรียน แบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 โดย นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน ตามคู่มือค รูของ สสวท. ทั้งนี้
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกัน
ท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบใน บทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ 
สอดคล้องกับ อารอนสัน (Aronson. 1984 ; อ้างอิงใน ชาตรี เกิดธรรม. 2547 : 17) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
เทคนิคจิ๊กซอว์เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาโดยการให้นักเรียนในกลุ่มไปศึกษาในเนื้อหาหรือปัญหาใดปัญหา หนึ่งกับกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่
ซ้อนกัน เมื่อเสร็จงานแล้วเข้ากลุ่มเดิม แล้วสอนเพื่อนในสิ่งท่ีตนได้รู้มา ท าให้ท้ัง กลุ่มได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยเท่าเทียมกัน สามารถ
ช่วยเหลือกันในการเรียนนอกจากนี้ ในการสรุปความรู้ ในแต่ละเรื่องโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชามากขึ้น 
 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ระบบนิเวศ   พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
โดยภาพรวม อยู่ใน ระดับ มาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจาก ในการจัดการเรียนรู้ มีการอธิบายช้ีแจงกระบวนการอย่างชัดเจนท าให้
นักศึกษาเข้าใจในบทบาทของตัวเอง อีกท้ังยังเป็นการจัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาแต่ละคนมีบทบาทและหน้าท่ีชัดเจน ท าให้มีความ
รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และถ่ายทอดสู่เพื่อนๆในกลุ่ม อีกทั้ งต้องรับผิดชอบต่อคณะที่มีผลต่อกลุ่มท าให้มีความ
ตั้งใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปี่ยมสุข ไชยผา (2554) ที่ท าวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบส ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เดือนเพ็ญ ภูเขียว (2553) ที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เรื่องอาณาจักราอยุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้  
 1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจบทบาท
และหน้าท่ีของตนเองก่อน เพื่อให้การจัดการเรยีนรู้ด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 นอกจากการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียนแล้ว ควรมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนทั้งรายกลุม่ และรายบุคคล
ในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการสอน และให้คะแนนประเมินรายกลุ่ม และรายบคุคล เพื่อน าผลมาพัฒนานักเรียน   
 2.2 ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เปรียบเทียบกับเทคนิค แบบอ่ืน ๆ เช่น 
เทคนิค TGTเทคนิค STAD เป็นตน้ 
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เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปญัหา (Problem Soluing Method )  
เร่ืองงานและพลังงาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3/6 
วรัญญา  ราหมาน 
วทบ.(ศึกษาศาสตร์) 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing 
Method ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ที่
ได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( Problem Soluing Method ) 

กลุ่ ม เป้ าหมายในการวิ จั ยครั้ งนี้  เ ป็นนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาปีที่  3 /6   โ ร ง เ รี ยนก าแพงวิ ทยา   
อ าเภอละงู จั งหวัดสตูล จ านวน 39 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)   
ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ จ านวน 12 ช่ัวโมง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนหน่วยที่ 2 เรื่องงานและพลังงาน  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “งานและพลังงาน” 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง งานและพลังงาน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งใช้แบบแผนการทดลอง ( Experimental 
Design ) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – posttest Design)  ในการวิจัยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบค่า t ชนิด Dependent 
t-test 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method )  
นักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 13.43 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.37 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method )  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.03 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.88 
คะแนน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/6 โรงเรียนก าแพงวิทยา จังหวัดสตูล หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีพัฒนาการ
สัมพัทธ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.93% 
  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem Soluing Method ) ประเด็นส่วนใหญ่มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  3.51-4.50 จ ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ม า ก  ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
อยู่ ใน ช่วง 0.70-1.20  ส่ วนประเด็นครูมีการ เตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ ออุปกรณ์ต่ าง  ๆ มีความพร้อม )  
จะอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
 ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ), ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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บทน า 
         ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การและเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ในทางการคิดการ
แก้ปัญหาของสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน คนในยุคนี้
ได้ชื่อว่า เป็นยุคสังคมข่าวสาร เกิดขึ้นมากมายหลากหลาย และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกสงคมของโลกอย่างไร้พรมแดน 
จึงไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของบุคคล ในการด ารงชีวิตประจ าวันของทุกคนนั้น มีความจ าเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย 
มาประยุกต์ใช้ในการคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ แม้จะมีอุปสรรค และปัญหายุ่งยากซับซ้อน จากการกระบวนการของเหตุ
และปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดการท้าทายการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีเป้าหมายด้วยการใช้เหตุผลบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง 
          
        ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความส าคญัต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศวิทยาศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนา และความเจริญกาวหน้าของสังคมโลกในปัจจบุันและอนาคต การเรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ม่ใช่เป็นเพยีงเพื่อสร้าง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทในการพัฒนา บุคคลในด้านการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการศึกษาค้นคว้า หาความรูท้ักษะในการสื่อสาร และที่ส าคญั คือ การพัฒนาคนในสังคม
ให้มีความรู้ความเข้าใจทาง วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  
 
       จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากหน่วยการเรียนที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ไม่น่าพอใจ
เท่าที่ควรนัก ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลดังนี้ ปัญหาทางด้านผู้เรียน คือนักเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานน้อย เนื่องจากความรู้เดิมเกิดจากการจดจ าขาดการฝึกปฏิบัติจริง การน าเสนอผลงาน การสรุปการตีความจากข้อมูล ขาด
ทักษะในการค้นคว้าเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนมีระดับต่ า และมีพฤติกรรมการ
เรียนที่ไม่พึงประสงค์  
 
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนสมัฤทธิผลไดต้ามทฤษฎีการเรยีนรู้ คือ การมี
เทคนิควิธีการสอนทีส่ามารถเสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ  เพื่อช่วยให้กระบวนการสอนมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น การน ารูปแบบวิธีการสอนแบบแก้ปญัหา (Problem Soluing Method ) เรื่องงานและพลังงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 มาใช้ในห้องเรียนเป็นรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรยีนได้ศึกษาและฝีกฝนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่พบใน
ชีวิตประจ าวันได้   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรยีนรูว้ิธีการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Soluing Method ) 
2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6  ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบวิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา( Problem Soluing Method ) 
สมมติฐานการวิจยั 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรยีนด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( 
Problem Soluing Method )  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

               ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 

 
 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา (Problem Soluing 

Method ) 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่อง “งานและพลังงาน” 
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ขอบเขตของการวิจัย 
       1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 โรงเรียนก าแพงวิทยา  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
       2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร ดังนี้ 
           2.1 ตัวแปรต้น คือ  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Soluing Method ) 
           2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง “งานและพลังงาน” 
      3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem Soluing Method ) โดยการใช้เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง  

“งานและพลังงาน ”แบ่งเป็น 6 แผนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งได้แก ่
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง “งาน”       จ านวน 2 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “ก าลัง”       จ านวน 2 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “พลังงานกล พลังงานจากการตกของวัตถุ”              จ านวน 2 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง “พลังงานจากการตกของวัตถ”ุ                จ านวน 2 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง “กฎการอนุรักษ์พลังงาน”     จ านวน 2 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง“การน าความรู้เรื่องงานและพลังงานไปใช้ประโยชน”์    จ านวน 2 ช่ัวโมง 
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        4. การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ จ านวน 12 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยท าการทดลองด้วยตนเอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การสอนแบบแก้ปัญหา( Problem Soluing Method ) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ให้เรียนรู้ตาม
กระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันก าหนดปัญหาที่มีความส าคัญ เป็น
ปัญหาใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อน และต้องไม่เกินทักษะทางเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหา 
หรือหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตัว ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้องให้โอกาสผู้เรียนใช้ความคิดและฝึกการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความช านาญ จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น มี
หลักการส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การ
ค้นพบ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

2. ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เ รียนวิทยาศาสต ร์  หมายถึ ง  ความสามารถ ในการ เ รี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ พื้ น ฐ าน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง งานและพลังงาน โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน คือ สื่อและวิธีการสอนที่น า
กระบวนการการสอนแบบแก้ปัญหามาใช้ส าหรับการเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานและ
พลังงาน ช่วยให้เกิดผลส าเร็จในการเรียนรู้  และเป็นบรรลุตามวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้   

4. ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ( 
Problem Soluing Method ) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนก าแพงวิทยา จังหวัดสตูล ซึ่งวัดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการทดลอง (Experimental  Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group 
Pretest – Posttest Design  ( พวงรัตน์ ทวีรัตน,์  2540 : 60-61)  
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง (Experimental  Design) 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

    
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  E     แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental  Group) 
  T1    แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  X     แทน  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) 
  T2    แทน   การทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/6  จ านวน 39 คน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ก าแพงวิทยา  อ าเภอละงู   จังหวัดสตลู   ท่ีได้มาจาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  
(Cluster Random Sampling)      
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.   แผนการจัดการเรียนรู้แบบเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบแกป้ัญหา (Problem 
Soluing Method ) เรื่อง “งานและพลังงาน” 

2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เรื่อง “งานและพลังงาน” 

3. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง งานและพลังงาน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1. ขั้นก่อนการทดลอง 
1.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรยีนรู้แบบแก้ปญัหา (Problem Soluing 

Method )  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (Pretest) ที่ผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 
1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest)  เรื่อง งานและพลังงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ 

     2. ขั้นการทดลอง 
2.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาหน่วยที่ 2  งานและพลังงาน ตามแผนการจัดการแบบแก้ปัญหา 

(Problem Soluing Method ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 12 คาบ  
     3. ขั้นหลังการทดลอง 

3.1 ทดสอบหลังเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรยีน (Posttest)พร้อมท้ังให้ นักเรียนท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) 
3.2 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ ข้อมลูผลการ
ทดสอบของนักเรียนไม่ครบถ้วน ผูว้ิจัยจะตดิตามให้นักเรียนทดสอบเพิ่มเติม หลังจาก น้ันไดจ้ัดเตรียมบันทึกข้อมูล
เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมลูในขั้นต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง “งานและพลังงาน”  โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method )   ผู้วิจัยด าเนินการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
ตามขั้นตอนดังน้ี 

1.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง “งานและพลังงาน” ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการหาคะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง “งานและพลังงาน”  ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3/6  ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

3. คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียนโดย ใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน 
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 4. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
แก้ปัญหา (Problem Soluing Method )    
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลข้อมูล ผู้วจิัยได้เสนอตามล าดับ ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิตเิชิงบรรยายคะแนนทดสอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรยีนรู้แบบ
วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem Soluing Method ) ซึ่งมีผล การวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายคะแนนทดสอบกอ่นและหลังใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( Problem Soluing 
Method ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียน ก าแพงวิทยา จังหวัดสตูล 

คะแนนสอบ n Min Max Range Mean S.D. 

ก่อนเรียน 39 8.00 21.00 13.00 13.43 3.37 

หลังเรียน 39 15.00 27.00 12.00 19.03 2.88 

 
  จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 มีค่าน้อย ที่สุดเท่ากับ 8 
คะแนน ค่ามากที่สุดเท่ากับ 21 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.43 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.37  ส่วนคะแนน
สอบหลังเรียนมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 15 คะแนน ค่ามากที่สุด เท่ากับ 21 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.03 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.88 
ภาพประกอบท่ี 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนกัเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( 
Problem Soluing Method) 

 
 

จากภาพประกอบ 1 แสดงคะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบ
แก้ปัญหา( Problem Soluing Method )  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบ
แก้ปัญหา( Problem Soluing Method ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จ านวน  
39 คน 

 
คะแนนสอบ 

 
n 

 
M 

 
SD 

Paired Samples Test  
t 

 
df 

 
Sig. M Different SD 

ก่อนเรียน 39 13.43 3.37 3.84 2.24 12.03 38 .000 

หลังเรียน 39 19.03 2.88      

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( Problem 

Soluing Method ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.43 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.37 คะแนนทดสอบหลังจากจัดการ
เรียนรู้โดยได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem Soluing Method ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.03 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.88  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการสอนแบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา( Problem 
Soluing Method )  เราสรุปได้ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงานและพลังงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 โรงเรียนก าแพงวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรียน 

  ชื่อ  - สกุล   
คะแนนก่อน

เรียน 
คะแนนหลัง

เรียน 

คะแนน
พัฒนาการ
สัมพัทธ ์

(%) 
ด.ช. กันตภณ เฉลิม 15 20 33.33 
ด.ช. ชานนท์ สอเหลบ 16 18 14.29 
ด.ช. ณภัทร ์ บาโง้ย 10 16 30.00 
ด.ช. ณัฐภัทร จันกลัด 0  0  0 
ด.ช. ตักวา ง๊ะสมัน 14 19 31.25 
ด.ช. ธนชาติ อุสมา 15 22 46.67 
ด.ช. นันทนัช สุติก 10 16 30.00 
ด.ช. นิพัทธ์ ยาง๊ะ 8 15 31.82 
ด.ช. ฟุรกอน ลัดเลีย 18 26 66.67 
ด.ช. ภูร ี ชนะมิตร 12 18 33.33 
ด.ช. รอมฎอน โอมณ ี 14 19 31.25 
ด.ช. วริทธ์นันท์ ปาละสัน 9 16 33.33. 
ด.ช. วิศรุต แซะหมูด 15 17 13.33 
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ด.ช. วุฒิชัย แขวงหลี 13 17 23.53 
ด.ช. สหรัฐ ทองบุญ 8 16 36.37 
ด.ช. อธิวัฒน ์ แซ่เตียว 18 21 25.00 
ด.ช. อลัลร ์ อาดจร 8 18 45.46 

ด.ช. 
อับดลกา
หรีม 

นกเกษม 
15 16 6.67 

ด.ช. เอรวัตร หัวแหวน 11 18 36.84 
ด.ญ. เกษมณ ี เศียรอุ่น 14 20 37.50 
ด.ญ. ชนิสรา สันยาหน ี 8 17 40.90 
ด.ญ. ชลิตา ยังน่ิง 10 15 25.00 
ด.ญ. ซาราณ ี ยังน่ิง 12 16 22.22 
ด.ญ. ณัฐณิชา เหมหมุน 16 21 35.71 
ด.ญ. ดาริน ชุมจันทร์ 21 27 66.67 
ด.ญ. ธัญญา อุสมา 15 20 33.33 
ด.ญ. นบีล่า ฉิมฉ่ า 15 18 20.00 
ด.ญ. นิสรีน เวชสิทธ์ิ 16 22 42.86 
ด.ญ. ปานชีวา ดาแลหมัน 18 20 16.67 
ด.ญ. ปาลิตา สานิง 11 16 26.32 
ด.ญ. พลอยไพลิน นิมิสวิน 18 20 16.67 
ด.ญ. พัชราภรณ ์ เด็นเนียม 15 24 60.00 
ด.ญ. รมณยี ์ ส าเร 13 20 41.18 
ด.ญ. วีรยา เบ็ญมันตน 12 17 27.78 
ด.ญ. ศิริญญา ราเหม 9 19 47.62 
ด.ญ. สุทธิกานต ์ แก้วยอด  0  0 0 
ด.ญ. เสาวลักษณ ์ นิมิตรถวิล 17 21 30.77 
ด.ญ. อติกานต ์ ดินเตบ 11 23 63.16 

ด.ญ. อัญชิสา 
เกื้อ
ประพันธ ์ 17 20 23.08 

 ค่าเฉลี่ย  13.43 19.03 31.93 
   



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 150 

 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.43  หลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 19.03 โดย
นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.93  

 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  โรงเรยีนก าแพงวิทยา ที่มี

ผลต่อวิธีการสอนแบบแก้ปญัหา ( Problem Soluing Method ) 
 
ตารางที่ 4  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธกีารสอนแบบ

แก้ปัญหา ( Problem Soluing Method ) 
 

กิจกรรม M SD แปลผล 
 

1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณต์่าง ๆ มีความพร้อม 3.48 0.68 ปานกลาง 

2. การจัดสภาพห้องเรียน 4.41 0.88 มาก 
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย 4.20 0.82 มาก 
4. นักเรียนทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 3.64 0.89 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 3.80 1.06 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.38 0.89 มาก 
กิจกรรม M SD แปลผล 
7. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ท างานในห้องปฏิบัติการหรือนอกช้ันเรียนบอ่ย ๆ 4.20 0.72 มาก 

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 3.70 1.03 มาก 
9. ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรยีนในการท ากิจกรรม 4.20 1.01 มาก 
10. นักเรียนน าความรูจ้ากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.28 0.81 มาก 
สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.03 0.88 มาก 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem Soluing 
Method ) ประเด็นส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.51-4.50 จะอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่
ในช่วง 0.70-1.20ส่วนประเด็นครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม จะอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) เรื่องงานและพลังงาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนก าแพงวิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method ) สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนได้สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Soluing Method 
) สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ ได้พอสมควร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
  สายธาร เกษร(2559) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา และ ใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของการ
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จัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงานด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem 
Solving Method) และใช้แบบฝึกทักษะในการค านวณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปี
การศึกษา 2559 มีคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมากและเมื่อเปรียบเทียบการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน งานและ
พลังงาน ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) และใช้แบบฝึกทักษะในการค านวณ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมชัย อุ่นอนันต์ (2539: 115) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในท้องถิ่นกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอนที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสนใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึก ษาพบว่า 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในท้องถิ่นสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยครูเป็นผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่น าวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem Soluing Method ) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจเลือกเนื้อหาอื่นๆ ที่เหมาะสมมาจัดท าเป็นชุดกิจกรรม
เพราะจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

- ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองออกมา อย่างอิสระทั้งใน
ด้านความรู้ ความคิด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

- ควรมีการจัดท าชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นบทเรียนส าเร็จรูป ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
เนื้อหาท่ีเหมาะสม 

- ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น รูปแบบการสอนแบบโครงงาน รูปแบบการสอนแบบทักษะการจัดการร่วมด้วย 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทักษะการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้วิจัย  อาซียาห ์ สาเมาะ1 
 นูรอาซีกีน ยีสมัน2 

สุพรรษา สุวรรณชาตรี3      
  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม
ของนักเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี จ านวน 37 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling ) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านใช้วิธีการเรียนรู้แบบ LDPQ 
คือ 1) การเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นที่นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 2) การลงมือปฏิบัติ (Practice By 
Doing) เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ท ากิจกรรมในช้ันเรียนด้วยตนเอง 3) การอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นที่นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาในช้ันเรียน และ 4) ขั้นทดสอบย่อย (Quiz) เป็นขั้นทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังเรียนจบแต่ละหัวข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 9 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ดิน หิน แร่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบส ารวจ
ทักษะการท างานเป็นทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) ในการวิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต โดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test dependent group) ใน
การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการเก็บข้อมูลภาคสนามมี
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) 
          ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดี
ที่สุด และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก  

 
ค าส าคัญ : การเรียนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์ การท างานเป็น 
              ทีมของนักเรียน ความพึงพอใจในการเรียน  
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1 
อาจารย์ประจ าโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2 
อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3 
 

 

 

 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 155 

 

 

Abstract 

         The research aimed to compare the effect of LPDQ learning method by using Flipped Classroom 
Approach on Science Achievement, Teamwork skill and Instructional Satisfaction. The sample on this 
research was the students of Mathayomsuksa 2/2. The study was held on the 1st semester; Academic 
year: 2018 with a class of 37 students. The sample was chosen by cluster random sampling method. The 
LPDQ learning method by Using Flipped Classroom Approach included 1) Learning; the step which the 
students gain knowledge by self-study outside of the classroom, 2) Practice By Doing; the step which the 
students study by self-doing activities into the classroom, 3) Discussion; the step which the students 
discuss the knowledge together into the classroom and 4) Quiz; the step to evaluate the learning 
achievement after studying each unit. The students were instructed by using Flipped Classroom 
Approach for 9 hours. The research instruments consist of Lesson plans for the Flipped Classroom 
Approach with rock, soil and mineral, Science achievement test, Teamwork skill survey form and 
Questionnaire of student satisfaction. The experimental research was conducted using the One-group 
Pretest Posttest Design. The data was analyzed by frequency, percentage, arithmetic means, standard 
deviation and analytic Induction for analyzing the field data collection. 

 The research findings of this study were the science learning achievement of the students learned 
by Flipped Classroom Approach after studying were higher than before at the significant level of .05, the 
student got average gained score on Teamwork skill in highest level and the students satisfaction 
towards LPDQ learning method by using Flipped Classroom Approach was at high level. 

 

 

Keywords: Flipped Classroom Approach, Science learning achievement, Teamwork skill, Instruction  
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บทน า 

 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2553: 2) โลกแห่งการศึกษาในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคที่มี ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้โดยง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้
ขีดจ ากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553: 1-5) ดังนั้น ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์การจัดการเรยีนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 อย่างมาก โดย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่เน้นผู้ลงมือท า คือ ตัวนักเรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย 
คอยให้ค าแนะน า ไม่ใช่ผู้สอนหรือบอกความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (วิจารณ์ พานิช , 2556ค: 
29-33; นภาลัย ทองปัน, 2556: 590-591)  

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสอบวัดผลท้ายหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง การจ าแนกสารที่
ผ่านมา นักเรียนมีความรู้ความสามรถแตกต่างกันไป โดยในหนึ่งห้องมีทั้งนักเรียนที่ได้คะแนนในระดับที่ดีมาก ในระดับปานกลาง 
และในระดับที่อ่อน จึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้ที่ควรจะได้รับการจัดการแก้ไข การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านถือเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีน่าสนใจและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหา อีก
ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียนในช้ันเรียน ยังสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรูก้ับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:  92)  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LDPQ คือ 
1) การเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นที่นักเรียนเรียนรูเ้นื้อหาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 2) การลงมือปฏิบตั ิ(Practice By Doing) เป็น
ขั้นทีน่ักเรียนลงมือปฏิบัติ ท ากิจกรรมในช้ันเรยีนด้วยตนเอง 3) การอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เนื้อหาในช้ันเรียน และ 4) ขั้นทดสอบย่อย (Quiz) เป็นขั้นทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังเรยีนจบแตล่ะหัวข้อ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ซึ่งเป็นข้ันการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้วิจัยเรียบเรียงข้ึนเอง หลังจากท่ีได้อ่านเอกสารที่
เกี่ยวข้องหลายๆ แหล่ง โดยทั้งสี่ขั้น มีการผสมผสานแนวคดิการเรียนรู้นอกห้องเรียนเข้ากับการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิด  
Learning Pyramid เริ่มจากขั้นแรก นักเรียนเรียนเนื้อหาด้วยตนเอง มีโอกาสเลือกรูปแบบการเรยีน แหล่งการเรียนรู้ และจดัการ
เวลาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขั้นทีส่องนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบตัิ ท ากิจกรรมในช้ันเรียนด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะ เป็นท่ีปรึกษาในเวลาที่นักเรียนต้องการ ขั้นที่สาม นักเรียนอภิปรายเนื้อหาในช้ันเรียนร่วมกับเพื่อนๆ 
และครเูพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากข้ึน ซึ่งในข้ันท่ีสองและสามนี้เป็นไปตามแนวคิดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ Learning 
Pyramid จากงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review อันแสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละจากการจัดกิจกรรมทีต่่างกัน 
โดยพบว่าการเรียนรู้จากการได้แลกเปลี่ยนพูดคุย (Discussion) การได้ลงมือปฏิบัติ (Practice By Doing) ท าให้เกิดการจดจ า และ
เรียนรูไ้ด้ถึง 
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ร้อยละ 90 (วิจารณ์ พานิช, 2555: 141-142) และขั้นสุดท้าย คือ ขั้นการทดสอบย่อยเพื่อให้นักเรียนได้ประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ที่
สามารถพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ โดยที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

2. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
              
 
 
 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 116 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคการเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) คือ ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวนนักเรียน 37 คน   

ตัวแปรที่ศึกษา  
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปร ดังนี้ 

(1) ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
(2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  

(2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  
(2.2) ทักษะการท างานเป็นทีม 
(2.3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 

 

ตัวแปรตาม 
 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
2. ทักษะการท างานเป็นทีม  
3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ตัวแปรต้น 
               

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาท่ีท าการวิจัย คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรณี เรื่อง ดิน หิน แร่ ประกอบด้วยหัวเรื่อง ดังนี้  
เรื่องที่ 1 ดิน 
 -  ปัจจัยในการเกิดดิน 
 -  สมบัติบางประการของดินและการใช้ประโยชน ์
เรื่องที่ 2 หิน 
  - ลักษณะทั่วไปและชนิดของหิน 
  - การเกิดหิน และการใช้ประโยชน์ 
  - วัฏจักรหิน 
เรื่องที่ 3 แร่ 
  - ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ 
  - ชนิดและแหล่งที่พบ 
ระยะเวลาที่ท าการทดลอง  
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมจ านวน 9 ช่ัวโมง   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย    

การวิจัยครั้งนีด้ าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลกอ่นและหลังการทดลอง (One group Pretest-
Posttest Design) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139) 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

O1 X O2 

 
O1  หมายถึง การจัดการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้      

(ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีม และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม)          
X  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน                
O2 หมายถึง การจัดการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้    

(ผลสมัฤทธ์ิ ทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีม และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม) 
ประชากร   

 ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.ปตัตานี จ านวน 3 ห้องเรียน   
กลุ่มตัวอย่าง    

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 37 คน ซึ่งได้จากการสุม่ตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีคณุลักษณะต่าง ๆ กัน ทั้งนักเรียนท่ีเรียนเก่ง กลาง 
อ่อน พิจารณาได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการทดสอบวดัผลท้ายหนว่ยการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
จ าแนกสารทีผ่่านมา ดังภาพ 
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แผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจ าแนก
สารของนักเรยีนช้ันม. 2/2 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย   
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ดิน หิน แร่ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 3 แผน 

ระยะเวลา 9 ช่ัวโมง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน หิน แร่ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ                          
3. แบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีลักษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)  จ านวน 15 ข้อ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)  จ านวน 15 ข้อ 
5. แบบเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยที่ประกอบด้วย     

5.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   
5.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับด้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้   

1.1 ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรยีนกลับด้าน จากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน  
จากนั้นศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูห้ลาย ๆ วิธี และน าวิธีต่าง ๆ มาประยุกต ์แล้วสร้างวิธีการจัดการเรยีนรู้รูปแบบใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา และสามารถพัฒนาการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ง ดิน หิน แร่ ให้ดียิ่งขึ้น   

1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในดา้นหลักการ จดุมุ่งหมาย โครงสร้าง การจัดหลักสูตร การจดัเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรยีนรู้ 
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1.3 วิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และก าหนด 
เนื้อหาท่ีจะใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง ดิน หิน แร่ 

1.4 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดิน หิน แร่ ด้านมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
การเรยีนรู้ สาระส าคัญ จดุประสงค์การเรยีนรู้ที่คาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาการจัดการเรยีนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และ
การวัดผลการเรียนรู้จากหนังสือเรยีน และคู่มือการจัดการเรียนรูส้ าหรับครู   

1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 3 แผน ใช้เวลาในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 9 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรยีนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรยีนรู้ จดุประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคญั สาระการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล สื่อ และแหล่งการเรียนรู้    

1.6 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ทีผู่้วิจัยสรา้งขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ แก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุม  
ความเหมาะสมของการจัดการเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พรอ้มน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรบัปรุงแก้ไข     

 1.7 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้จรงิกับกลุ่มตัวอย่าง            
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ง ดิน หิน แร่ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนในการสรา้ง ดังนี้   
2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต าราและรายละเอียดเนือ้หาจาก 

หนังสือเรียน มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดิน หิน แร่ เพื่อรวบรวม
เนื้อหาท่ีนักเรียนต้องศึกษาในบทเรียน แล้วน ามาเป็นข้อมลูในการสร้างแบบทดสอบ  

2.2 สร้างแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน 50 ข้อ (ใช้จริง 30 ข้อ) ตามตารางวิเคราะห์ ข้อสอบ (test  
blue print)   

2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ความถูกต้อง 
เหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาท่ีใช้ จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกตอ้ง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

2.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อที่ 2.3 ไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาหาค่าความตรง ด้วยสูตรดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Index of ItemObjective Congruence = IOC) คัดเลือก
แบบทดสอบที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป   

2.5 น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

2.6 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือก
ข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 – 1.00 

2.7 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2.8 น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Rechardson 20: KR-20)   

2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดิน หิน แร่ ไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 3. แบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีขั้นตอนในการ
สร้าง ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อหากรอบวัดทักษะการท างานเป็น
ทีมให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  

3.2 สร้างแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
โดยให้ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
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ห้องเรียนกลับด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้  

ทักษะการท างานเป็นทีมดีที่สุด    ให้คะแนน  5  คะแนน  
ทักษะการท างานเป็นทีมดี   ให้คะแนน  4  คะแนน  
ทักษะการท างานเป็นทีมปานกลาง   ให้คะแนน  3  คะแนน  
ทักษะการท างานเป็นทีมน้อย     ให้คะแนน  2  คะแนน  
ทักษะการท างานเป็นทีมน้อยท่ีสุด   ให้คะแนน  1  คะแนน 
3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมที่

สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีม และลง
ความเห็นโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน  +1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน   0  ส าหรับข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  
คะแนน  -1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  

  3.4 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ (Index of Congruence: IC) 
3.5 คัดเลือกข้อค าถามของแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีม โดยพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ และน าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

3.6 น าแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของภาษา ความถูกต้อง และความชัดเจน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ค านวณหาความเช่ือมั่นภายในท้ังฉบับ โดยใช้สูตรของ Cronbach โดยผลการหาความเช่ือมั่นของแบบส ารวจทักษะ
การท างานเป็นทีมที่พัฒนา มีค่าเท่ากับ 0.89  

3.7 จัดท าแบบส ารวจทักษะการมือท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน ฉบับสมบูรณ์  จ านวน 15 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีขั้นตอนในการสร้าง 
ดังนี ้

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพื่อหากรอบวัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  

4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยให้
ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทครู บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ และ
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 15 ข้อ แยกเป็นรายด้านทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้าน
บรรยากาศในการจัดการเรยีนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

พึงพอใจมากท่ีสุด     ให้คะแนน  5  คะแนน  
พึงพอใจมาก      ให้คะแนน  4  คะแนน  
พึงพอใจปานกลาง    ให้คะแนน  3  คะแนน  
พึงพอใจน้อย      ให้คะแนน  2  คะแนน  
พึงพอใจน้อยท่ีสุด     ให้คะแนน  1  คะแนน 
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4.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ และลงความเห็นโดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน  +1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
คะแนน   0  ส าหรับข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  
คะแนน  -1  ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  

  4.4 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ (Index of Congruence: IC) 

4.5 คัดเลือกข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่าค่า 
ดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1.00 ตามความเห็นของ ผู้เช่ียวชาญ และน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 

4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 ห้องเรียน เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของภาษา ความถูกต้อง และความชัดเจน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
ค านวณหาความเช่ือมั่นภายในทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของ Cronbach โดยผลการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่พัฒนา มีค่า
เท่ากับ 0.89  

4.7 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ฉบับ
สมบูรณ์  จ านวน 15 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

5. เครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากเครื่องมือ 2 ชนิด ดังน้ี   

5.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีลักษณะปลายเปิดส าหรับให้ผู้วิจัยใช้บันทึกเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมขณะท าการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจดบันทึกเหตุการณ์ทั่วไป เหตุการณ์ที่ส าคัญและ
สอดแทรกความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร มีความเหมาะสม
หรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร    

5.2 แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้และหลังการ
จัดการเรียนรู้   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 ช่ัว โมง โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษาสภาพโรงเรียน และปัญหาต่าง ๆ ของของ
นักเรียน 

2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่) จากการสอบถามผู้สอนที่ผ่านการสอนเรื่อง
นี้มาแล้ว 

3. ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ วิธี 
และน าวิธีต่าง ๆ มาประยุกต์และสร้างวิธีการจัดเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา และสามารถ
พัฒนาการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งข้ึน 
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4. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ทรัพยากรธรณี เรื่อง ดิน หิน แร่ ด้านสาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลการเรียนรู้จาก
หนังสือเรียน และคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน 

5. ออกแบบล าดับขั้นการจัดการเรียนรู้พร้อมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

6. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุม่ตัวอย่างทราบและอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนและผูส้อน 
7. ผู้วิจัยจัดทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน หิน แร่ จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 40 นาที 

8. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ดิน หิน โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เตรียมไว้และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 

9. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม มาท าการวิเคราะห์ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

10. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน 
และให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีม จ านวน 15 ข้อ แบบส ารวจความพึงพอใจจ านวน 15 ข้อ โดยมี
ระยะเวลาทาแบบส ารวจท้ัง 2 ฉบับ 20 นาที และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

11. น าข้อมูลที่ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบส ารวจทักษะการท างานเป็นทีม และ
แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียงน าเสนอในรูปความ
เรียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดิน หิน แร่ โดย
การน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)   

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีวิธีการดังนี้     

หาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจของกลุ่มที่ศึกษา จากนั้นแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์
ดังนี้ Punpinij, 1990 ; อ้างถึง ใน สิน พันธุ์พินิจ. 2553: 155            

4.51 - 5.00   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด       

3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก       
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2.51 - 3.50  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง       

1.51 - 2.50  มีความพึงพอใจระดับน้อย    

1.00 - 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยมาก    

3. การวิเคราะห์ทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรยีนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับดา้น มีวิธีการดังนี ้
หาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ของคะแนนจากแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่มที่ศึกษา จากนั้นแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการร่วมมือ
ท างานเป็นทีมโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ Punpinij, 1990 ; อ้างถึง ใน สิน พันธุ์พินิจ. 2553: 155            

4.51 - 5.00   มีทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีมระดับดีที่สุด  

3.51 - 4.50 มีทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีมระดับดี     

2.51 - 3.50  มีทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีมระดับปานกลาง       

1.51 - 2.50  มีทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีมระดับน้อย    

1.00 - 1.50  มีทักษะการร่วมมือท างานเป็นทีมระดับน้อยมาก     

 4. น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน มาวิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอในรูปความเรียง   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามล าดับดังนี้  

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพศ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีทั้งสิ้น 37 คน เพศชาย 
17 คน และเพศหญิง 20 คน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  

ผู้วิจัยได้น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน หิน แร่ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จากนั้นน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์มาตรวจให้คะแนนและท าการวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
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1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังเรียน 
 

 

แผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 ก่อนเรียน
และหลังเรียน 

จากกราฟเห็นได้ว่า ผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 33 
คน จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 37 คน สูงกว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และมีนักเรียนจ านวน 4 คน ที่มีผลคะแนนของ
การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนต่ ากว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

จากการสอบถามตัวแทนนักเรียนสองในสี่คนท่ีมีคะแนนเพิ่มการสัมพัทธ์ติดลบ หรือนักเรียนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนต่ า
กว่าก่อนเรียนเกี่ยวกับปัญหาทีพ่บในการจัดการเรียนการสอนแบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งได้ค าตอบ ดังนี้ 

 “ตอนสอบก่อนเรียนผมยอมรับเลยว่าผมไม่มีพื้นฐานเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ดิน หิน แร่ เลย ส่วนมากที่ท าไปเกิดจากการ
เดาข้อสอบครับ ส่วนหลังจากท่ีเรียนไปผมรู้สึกเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น แต่ด้วยความที่ว่าเนื้อหาเยอะ ผมจัดการเวลาอ่านหนังสือไม่
ถูก บางเนื้อหาสับสนตอนท าข้อสอบครับ”  

“ก่อนเรียนเนื้อหาในส่วนของ ดิน หิน แร่ ผมรู้แค่ว่า ดินมีกี่ชนิดเท่านั้นครับ ผมยอมรับว่าหลังจากที่เรียนไปผมเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น สนุกด้วยครับ เหมือนเพื่อนได้สอนเราในส่วนที่เราไม่เข้าใจ แต่ตอนสอบหลังเรียน ผมไม่ได้ทวนเนื้อหา เกิดความ
สับสนในบางส่วนของเนื้อหาตอนท าข้อสอบครับ”  

 

       แผนภูมิแท่งแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนนักเรียนกับระดบัพัฒนาการในการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
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จากกราฟเห็นได้ว่า จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเ์รื่อง ดิน หิน แรข่องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/2  ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีพัฒนาการระดับต้นจ านวน 18 คน มีพัฒนาการระดับกลางจ านวน 15 คน และมี
พัฒนาการระดับสูง 4 คน 

          2. ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวของคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตารางแสดงค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวของคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X S.D. t-test p-value 

ก่อนเรียน 37 30 14.68 2.83 7.092** .000 

หลังเรียน 37 30 18.59 3.02 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน มี
ค่าเท่ากับ 14.68 และ 2.83 ตามล าดับ และหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เท่ากับ 18.59 และ 3.02 ตามล าดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลการส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้ 

 

ข้อที ่

 

รายการ 

X 
S.D. ระดับ 

1 นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

4.76 0.44 

 

มากที่สุด 

2 นักเรียนสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจถึงการท างานในส่วนที่นักเรียน
รับผิดชอบได้ 

4.54 0.56 

 

มากที่สุด 

3 นักเรียนท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่ม 4.73 0.51 มากที่สุด 

4 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 4.49 0.56 มาก 

5 นักเรียนช่วยกลุม่ท างานอย่างเต็มความสามารถ 4.65 0.54 มากที่สุด 

6 นักเรียนท างานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ถนัด
หรือไม่ก็ตาม 

4.68 0.48 

 

มากที่สุด 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 167 

 

7 นักเรียนเสนอแนะความคิดใหม่ ๆ ให้สมาชิกในกลุ่มยอมรับได ้ 4.59 0.55 มากที่สุด 

8 นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนท่ีกลุ่มวางไว้ทุกข้ันตอน 4.54 0.61 มากที่สุด 

9 นักเรียนร่วมกับสมาชิกในกลุ่มศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจร่วมกัน 4.65 0.54 มากที่สุด 

10 นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 4.65 0.54 มากที่สุด 

11 นักเรียนพูดคุยซักถามสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจในตัวงานมากยิ่งข้ึน 4.62 0.55 มากที่สุด 

12 นักเรียนร่วมแก้ไขปัญหากับสมาชิกในกลุ่มได้ 4.62 0.55 มากที่สุด 

13 นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มทุกครั้งท่ีมีประชุม 4.65 0.48 มากที่สุด 

14 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.73 0.45 มากที่สุด 

15 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานทั้งในส่วนของตน และส่วนอื่น ๆ ตามที่สมาชิก
ให้ช่วย 

4.78 0.42 

 

มากที่สุด 

สรุปทักษะการท างานเป็นทีมโดยภาพรวม 4.65 0.52 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 14 
ข้อ และระดับมากจ านวน 1 ข้อ ส าหรับข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานทั้งในส่วนของ
ตน และส่วนอ่ืน ๆ ตามที่สมาชิกให้ช่วย และนักเรียนท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่ม ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 

จากการส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมผ่านการตอบแบบสอบถามที่ผ่านการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านท่ีมีขั้นการสอนแบบ LPDQ นั้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการเรียนแต่ละขั้นนั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ เริ่มจากการที่ผู้เรียนได้วางแผนการเรียน 
จัดการเวลาเรียน เลือกสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ จนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สังเกตได้จากการที่ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความรับผิดชอบอย่างมากในการเขียนสรุป และการวางแผนการน าเสนอ  

จากการส ารวจทักษะการท างานเป็นทีมผ่านการตอบแบบสอบถามในหัวข้อแบบเขียนตอบจากค าถามสองค าถาม ดังนี้  

1. การท างานเป็นกลุ่มเป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ซึ่งผู้เรียนบางคนได้ให้ค าตอบว่า 

“การจัดกิจกรรมการสอนแบบนี้ เป็นเทคนิคที่ดี เพราะสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และท าความเข้าใจด้วยตนเอง” 
(นัซรอน, 25 สิงหาคม 2561) 

“การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นวิธีที่ดี เพราะเกิดความสามัคคี และการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ” (แพรไหม, 
25 สิงหาคม 2561) 
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“การเรียนแบบนี้สนุกดีค่ะ เพราะจัดเป็นการสอนให้รู้จักการเรียงล าดับความคิด การวางแผน และสร้างความสามัคคี
ภายในกลุ่ม”(ตักวา, 25 สิงหาคม 2561) 

2. การท างานเป็นกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 

ซึ่งผู้เรียนบางคนได้ให้ค าตอบว่า 

“การท างานเป็นกลุ่มถือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนของหนูได้ค่อนข้างดี เพราะเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องไหน เพื่อนที่รู้ก็จะ
อธิบายให้เราฟัง” (นิภัทรียา, 25 สิงหาคม 2561) 

“การสอนแบบน้ีช่วยพัฒนาทักษะ เพราะต้องคอยคดิกับเพื่อนว่าจะน าเสนออย่างไร” (ภานุพงศ์, 25 สิงหาคม 2561) 

“การเรียนด้วยวิธีแบบนี้ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น ความกล้าแสดงออก 
รู้จักท่ีจะท าความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเอง”(สิตานันท,์ 25 สิงหาคม 2561) 

4. ผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

    ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที ่ รายการ X S.D. ระดับ 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.54 0.56 มากที่สุด 

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
กลุ่ม 

4.54 0.60 มากที่สุด 

3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.43 0.60 มาก 

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอค าแนะน า
จากครูได้ใกล้ชิดขึ้น 

4.54 0.65 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

1 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.65 0.68 มากที่สุด 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.54 0.56 มากที่สุด 

3 กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.41 0.64 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.38 0.68 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.43 0.69 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.16 0.87 มาก 
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7 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง 4.43 0.56 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 

1 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 4.43 0.80 มาก 

2 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.51 0.65 มากทีสุ่ด 

3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.41 0.60 มาก 

4 นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 4.46 0.65 มาก 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.45 0.65 มาก 

จากตาราง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏวา่มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ จ านวน 6 ข้อ และระดับมากจ านวน 9 ข้อ ส าหรับข้อที่มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สดุ เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมการเรยีนรู้ร่วมกัน และการจดัการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองได้ ส่วนข้อท่ี
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 

นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและ
ตัดสินใจ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped Classroom) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ย
แล้วอยู่ในระดับ มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจในของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ใน
ระดับ มาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped Classroom) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการศึกษา พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเท่ากับ 14.68 และมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับ



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 170 

 

การจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเท่ากับ 18.59 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมื่อทดสอบค่าที ชนิด
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัซรีน่า  อุเส็น (2558: 79) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ( Flipped Classroom) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของลัทธพล ด่านสกุล, ผดุงชัย ภู่พัฒน,์ ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี และ บุญจันทร์ สี
สันต์ (2558: 321-328) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์ โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างการโปรแกรม พบว่า นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างการโปรแกรมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จากนั้นน าความรู้ที่
ได้มาสรุป เพื่อเตรียมน าเสนอ อภิปรายและเรียนรู้เพิ่มเติมร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน การเรียนนอกห้องเรียนนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถ และสติปัญญา ช่วยในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียน และที่ส าคัญคือ ฝึกให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow ที่เสนอแนวคิดใหม่ที่กล่าว
ไว้ว่า “ถ้าให้อิสระแก่เด็ก เด็กจะเลือกสิ่งที่ดีสาหรับตนเอง พ่อแม่และผู้สอนควรมีความไว้วางใจในตัวเด็กและควรเปิดโอกาสและ
ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตต่อไป ไม่ใช่ใช้วิธีควบคุมและจัดการชีวิตของเด็กทั้งหมด” วิจารณ์ พานิช (2555: 141-142) ได้กล่าวถึง ผล
การศึกษาท่ีมีชื่อว่า Learning Pyramid ซึ่งการเรียนรู้จากการไดแ้ลกเปลี่ยนพูดคุย (Discussion)  การได้ลงมือปฏิบัติ(Practice By 
Doing) และการได้สอนผู้อื่น (Teaching Others)  ท าให้เกิดการจดจ า และเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 90 

หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากนอกห้องเรียน เมื่อเข้าในช้ันเรียนผู้สอนได้จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้น าความรู้มา
อภิปรายและขยายความรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้สอนโดยในห้องเรียนใช้วิธีการสอนที่แบ่งเป็นขั้นซึ่งประกอบด้วย 
4 ขั้น คือ LPDQ (Learning, Practice By Doing, Discussion and Quiz) โดยในข้ัน Discussion และ Quiz  

ขั้นแรกจะเป็นข้ันของ L (Learning) ซึ่งเป็นข้ันการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนนอกห้องเรียน และสรปุองค์ความรู้ทั้งหมดโดยการ
เขียนสรุปลงในแบบสรุปแตล่ะหัวข้อ วิธีการในขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถสรปุเนื้อหา สังเคราะห์ความรู้ และจดจาความรูม้าก
ขึ้น จัดเป็นการทบทวนความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน อีกท้ังการสรุปสิ่งทีเ่รียนรู้นั้นเป็นการตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้เรียน การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนนั้น ผูเ้รียนจะเป็นผู้ค้นหาความรูด้้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ อย่างอิสระ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ ในขั้นนี้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น วางแผน และเลอืกสื่อในการเรียนรู้ตามความต้องการ จากการจดัการเรียนรู้ที่
ผ่านมาพบว่า ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบสูงมากซึ่งวัดไดจ้ากการเขยีนสรุปแตล่ะหัวข้อ ตามข้อตกลง ก่อนเริ่มอภิปรายผู้เรียนทุกคน
ต้องส่งให้ผู้สอนตรวจและให้คะแนน ความรับผดิชอบ จากการประเมินพบว่า ในแต่ละคาบผู้เรียนเกือบ 100 % ส่งทันเวลาและ
สามารถสรปุในความส าคัญของแต่ละเนื้อหาได้ถูกต้อง ข้ันท่ีสองคือ P (Practice By Doing)เป็นขั้นท่ีผู้เรยีนต้องออกแบบการ
น าเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบการทดลอง การสาธิตตัวอย่าง และอื่น ๆ เป็นต้น ในขั้นนี้ผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะการวางแผนงาน การสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จากการจดัการเรียนรู้ทีผ่่านมาพบว่า ผู้เรยีนมีความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งวัดไดจ้ากการส่งแบบบันทึกการ
ท างานกลุ่ม ตามข้อตกลง ช่วงก่อนท าการน าเสนอ ผู้เรยีนทุกคนต้องส่งให้ผู้สอนตรวจและให้คะแนน ความรับผิดชอบ จากการ
ประเมินพบว่าผู้เรียนมีการแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มที่ดี สามารถระบุงานของแต่ละคนได้ชัดเจน ที่ส าคัญในข้ันนี้ได้เห็นถึงวิธีการ
น าเสนองานของแต่ละกลุ่ม สามารถออกแบบกิจกรรมการน าเสนอได้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถน าเสนอเนื้อหาผ่าน
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กิจกรรมได้อย่างครอบคลมุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555: 49) ได้กล่าวว่า ห้องเรยีนควรเปลี่ยนจากท่ีรบั
ความรู้มาเป็นที่พูดคุย แลกเปลีย่นเพื่อการเรยีนรู้และเพื่อแสดงว่าตนได้เรียนรูต้ามวัตถุประสงค์อย่างรู้จริง ผู้เรียนอยู่ในสภาพเป็น
เจ้าของกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงผู้รับถ่ายทอดสาระ  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุปรียา ศริิพัฒนกุลขจร (2555: 12) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรยีนรู้ที่แบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในปจัจุบนัควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
พร้อมเรียนทฤษฎไีปพร้อม ๆ กัน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจากห้องเรียนธรรมดาเป็นสตดูิโอเป็นท่ีท างานเป็นกลุม่
ร่วมกัน ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือท าเพื่อให้เกิดความรู้ เนื่องจากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกดิความเข้าใจถ่องแท้นั้น ผู้เรียนควร
ลงมือด้วยตนเอง เพราะจะช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจเนื้อหาส่วนทฤษฎีมากข้ึน  ในส่วนของขั้นที่สามนั้น คือ  D (Discussion)  เป็นขั้น
การอภิปรายเนื้อหาร่วมกัน โดยครูใช้โปรแกรม Classdojo สุ่มรายช่ือนักเรียนเพื่อเป็นผู้น าอภิปราย เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เป็น 

ค าถามเชิงโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ในขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องที่ศึกษามากข้ึน อีกทั้งสามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในขั้นนี้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ผู้สอนจะช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ผู้เรียนยังขาดหายในขั้นที่หน่ึงและสอง ผู้เรียนมีการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้
เดิมท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ขั้นสุดท้ายเป็นการทดสอบย่อย Q (quiz) หลังจากเรียนรู้แต่ละหัวข้อ ครูผู้สอนจะใช้โปรแกรม 
Kahoot ท าการประเมินว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ค าถามแบบปรนัยจ านวน 10-
15 ข้อ การทดสอบย่อยนับเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนในช่ัวโมงเรียนอีกด้วย ผลการทดสอบย่อยในทุก ๆ ครั้งเป็นที่น่าพึง
พอใจอย่างมาก ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาท าข้อสอบได้ถูกต้อง และสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนครั้งต่อไปให้แก่
ผู้เรียน การสอบในขั้นนี้นับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนในขั้นที่ผ่านมามากข้ึน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน
ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนสามารถท าให้ผลของการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  

จากการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนใหม่ท่ีไม่น่าเบื่อหน่ายเหมือนก่อน ๆ การเรียนรู้ถูกปรับเปลี่ยนจากผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับให้เป็นการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกวิธีการและล าดับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนไม่พียงแค่ได้เรียนรู้ เนื้อหา
ในหนังสือเรียน แต่ได้เรียนรู้ถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น การ
ฝึกวางแผนในการท างาน การแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟังและการพูดในส่วนรวม เป็นต้น ดังนั้น ผลการวิจัยวัยได้สรุปว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่สมมติฐานวางไว้ 

2. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ย
แล้วอยู่ในระดับ มากที่สุด 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้านมคีวามพึงพอใจต่อทักษะการท างานเป็นทีมเฉลี่ยแล้ว
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลับดา้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นใหผู้้เรยีนได้ท า
กิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้นักเรยีนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ได้พูดคยุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมเีหตผุล และ
ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น ขณะที่มีการวางแผนงาน และการท ากิจกรรมในห้องเรียน เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม ซึ่งการ
ที่ผลงานของกลุ่มจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวิธีการและขัน้ตอนท่ีกลุ่มใช้ในการท างาน หากกลุ่มใช้วิธีการและขั้นตอนท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงานและลักษณะกลุ่มแล้ว ผลงานก็มักมีคุณภาพตามไปด้วย เริม่จากการท าความเข้าใจในเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายของงาน วางแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน และตดิตามงาน ตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน จากทักษะการท างาน
เป็นทีมดังกล่าว ผู้เรยีนเกิดความรูใ้หม่ ๆ ฝึกความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การเรียนรูด้้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกับ ปรัชญนันท์ 
นิลสุข ( 2560, ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเองแก่
นักศึกษาได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นการร่วมมือกันในการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ การท างานร่วมกันเป็นทีมเล็กตาม
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน สมาชิกภายในทีมมหีน้าท่ีรับผิดชอบและมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีใน
การท างานช่วยในการพัฒนาทักษะการรู้คดิของผู้เรียนให้มรีะดับสูงขึ้น 

จากผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและงานวิจัย
ดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อทักษะการท างานเป็นทีมในการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ใน
ระดับมาก 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย
แล้วอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบท่ัวไป ท่ีช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ได้
พูดคุย ถกเถียง อย่างมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขณะมีบทบาทที่แตกต่างกันในกิจกรรม เป็นทั้งผู้ด าเนิน
กิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก นอกจากนี้นักเรียนยัง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูใกล้ชิดขึ้น เพราะครูจะท าหน้าเป็นผู้อ านวยที่คอยให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา และดึงศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน ไม่ใช่ครูที่ยืนสอนบอกความรู้ให้นักเรียนเป็น
ผู้รับความรู้อยู่หน้ากระดานเช่นเดิม และที่ส าคัญการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ท าให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือตามที่ตนถนัด
คือ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ เมื่อได้ใช้หรือท าอะไรที่ตนชอบ ถนัดจึงท าให้ผู้เรียน
ศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง มีความสุขกับการเรียนและ
พึงพอใจในการท ากิจกรรม อีกท้ังห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนเป็นผู้ลงมือด าเนินกิจกรรม ทุกคนในช้ันเรียนมีบทบาทของตนเองใน
การท ากิจกรรม ท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในช้ันเรียนหายไปอย่างน่าประหลาดใจ เช่น เด็กเบื่อเรียน นั่งหลับ นั่งเฉย ๆ ไม่
สนใจ หรือก่อกวนช้ันเรียน ตามที่ วิจารณ์ พานิช (2556: 29 - 34) ได้อ้างถึงผู้เขียนหนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every 
Student in Every Class Every Day ว่าท าไมถึงควรกลับทางห้องเรียน ซึ่งเหตุผลหนึ่งพบว่า เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียน
ที่ปัญหาที่พบบ่อยในช้ันเรียนหายไปเอง นอกจากนี้ก็ได้ระบุถึงข้อดีของการกลับทางห้องเรียนว่า ท าให้เปลี่ยนวิธีการสอนของครู
จากบรรยายหน้าช้ัน เป็นครูฝึกให้แก่ศิษย์ได้เป็นรายคน เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ เข้าสู่โลกของนักเรียน คือ 
โลกดิจิทัล ช่วยเด็กขาดเรียนมีบทเรียนบทสอนอยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กได้เรียนไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามช้ันเรียนได้ง่ายขึ้น 
รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน ช่วยเด็กอ่อนที่มักถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับทาง เด็กเหล่านี้จะได้รับความเอา
ใจใส่จากครูมากที่สุด ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกัน ให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตน ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนกันเอง ช่วยให้เห็นคุณค่าของความ
แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิจัยในครั้งน้ี  

จากผลการแสดงความคดิเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและงานวิจยัดังกล่าวจึง
เป็นการสนบัสนุนว่านักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การน าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องเตรียมความพร้อม ผู้สอนจะต้องวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น การวางแผนการจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม ความพร้อมของสื่อต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อ ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
จะต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

1.2 ผู้สอนควรท าความเข้าใจกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ประสิทธิภาพในการสรุปเนื้อหาจากนอกห้องเรียน การออกแบบการน าเสนอ และการอภิปรายในช้ันเรียนจึงแตกต่างกัน 
ครูจะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นไม่ควรให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนรู้สึกด้อยเมื่อต้องอภิปราย
ร่วมกับเพื่อน ๆ 

  1.3 การท ากิจกรรมในช้ันเรียน ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ อาจจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based learning) และอื่น ๆ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 นอกจากการอภิปรายและสอบย่อยแล้ว ผู้สอนควรให้ผู้เรียนท าใบงานในห้องเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และ
ความเข้าใจมากขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน 

2.2 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน และเมื่อกลับมาเรียนใน
ห้องเรียน ผู้สอนจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม และย้ าความเข้าใจให้กับผู้เรียน LPDQ จึงเป็นวิธีการสอนหนึ่งในการช่วย
ส่งเสริมและย้ าความเข้าใจให้กับผู้เรียน ผู้สอนจึงจ าเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้ชัดเจน 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างในด้านต่างๆเช่น ระดับช้ันเรียน เพศ 
เป็นต้น 

2.4 ควรมีการศึกษาผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม ทักษะในการสื่อสาร เป็นต้น 

2.5 ควรน า Application อื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจาก Kahoot และ Classdojo มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
หลากหลายมากข้ึน เช่น Edmodo Aurasma เป็นต้น 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD  
ร่วมกับการใช้สื่อ AR 

The study of science learning achievement in a Lesson on “the basic unit of life” and group work 
behavior of Mathayomsuksa 1 students by Learning on 5E and STAD  

with AR media use. 
คอลีเย๊าะ  บูละ1 เจะ๊ซัมซยีะห์  ทองเกิด2 และ มัฮดี  แวดราแม3 

1วทบ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2วทบ. สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
E-mail : Kholijoh4423@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง5E 
และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่าง5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรี
ยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลาจังหวัดยะลาภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง 5E และSTAD หนังสือเรียนของ 
สสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีมีสื่อ AR ประกอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR มี
คะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 (2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STADร่วมกับการใช้สื่อ AR เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
ค าส าคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  การสอนแบบแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน(STAD)  เทคโนโลยีเสมือนจริง
(AR)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์   พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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 The purposes of  this  research  was  1) to compare learning achievement in Science of 
Mathayomsuksa 1 before and after learning on 5E and STAD with AR media use. 2) to study working group 
behavior of Mathayomsuksa 1 before and after learning on 5E and STAD with AR media use. 3) to study the 
Satisfaction of  Learning Management of Mathayomsuksa 1 on 5E and STAD  learning management with AR 
media use .The sample included 33 Mathayomsuksa 1/1 students at Satree Yala  School, study during the first 
semester of 2018  school year. The research instrument were : lesson plan on 5E and STAD with AR media 
use, Textbooks of IPST Mathayom 1  with AR media, the test of learning achievement in science for the 
Science Subject unit ‘basic unit of life’, group behavior assessment form, the questionnaire for student 
satisfaction. The data was analyzed by Mean , Standard deviation ,  growth score  and T-test. 
 The  results of  the study  were as  follows : 1) The students of  Mathayomsuksa 1 who learned by 
Learning on 5E and STAD learning management with AR media use, for the Science Subject unit ‘‘basic unit of 
life’ had learning achievement after learning higher than before learning at the .05 level of significance .        
2) Working group behavior of students by Learning on 5E and STAD with AR media use At a good level.         
3) Student satisfaction on 5E and STAD with AR media use was significantly increased at high level 
 
Keywords: Inquiry Approach (5E),  Student Teams-Achievent Division(STAD),  Augmented Reality(AR),  science 
learning achievement,  Group work behavior 
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บทน า 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นถึงความส าคัญทั้งทางด้านความรู้ความคิดความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมทั้งในแง่การพัฒนาความคิดให้
เป็นเหตุเป็นผลมีทักษะในการแสวงหาความรู้ความจริงมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและในแง่ของการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาอาชีพเกษตรกรรมการแพทย์เทคโนโลยีทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์ระบบวิธีการต่างๆที่ช่วยแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของมนุษย์จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้มีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นดั งจะ
เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ด้วยการมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นโดยมีพฤติกรรม
กลุ่มที่ดี (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 141) จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามเป้าหมายของการศึกษา
วิทยาศาสตร์คือมีความรู้ในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมกีระบวนการในการแสวงหาความรูแ้ละน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (Bybee, 1987, p. 667) ซึ่งโรงเรียนถือได้ว่าเป็นองค์กรส าคัญที่จะเป็นส่วนช่วยพัฒนา
ยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ 
 จากการศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควรดังจะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอีกทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช่วงช้ันที่ 2 (ม.1-3) ปีการศึกษา 2559มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ34.99และปีการศึกษา 2560มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศร้อยละ32.28 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปีการศึกษา
2560น้อยกว่าในปีการศึกษา 2559และผลการประเมินค่อนข้างต่ าไม่เป็นท่ีน่าพอใจการที่นักเรียนมีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่
ดีเท่าที่ควรมาจากหลายสาเหตุประการแรกอาจเนื่องมาจากเนื้อหาวิชาบางเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากจึงท าให้นักเรียนต้องใช้
เวลาและความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้และท าความเข้าใจประการที่สองอาจเนื่องมาจากตัวของนักเรียนเองมีข้อบกพร่องใน
การท าความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้จากช้ันเรียนที่ผ่านมาไม่ดีวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความต่อเนื่องเมื่อ
ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ประกอบการเรียนในเนื้อหาใหม่ส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องใหม่ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายในวิชานี้ไม่อยากเรียนไม่อยากคิดท้อแท้ในการเรียนและไม่พยายามท าความเข้าใจอีกต่อไปประการสุดท้ายคือการสอนของครู
ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรเน้นค าตอบที่ถูกต้องแต่
ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบ 
 บริบทของโรงเรียนสตรียะลา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจ านวน1,340 คน
จากการหาข้อมูลพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนค่อนข้างต่ า ส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผู้สอนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนส่วนใหญ่มักจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้สร้างและพัฒนา
ทักษะทางสังคมไปพร้อมกันแต่ในความเป็นจริงการจัดกลุ่มย่อยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มคือต่างคนต่างเรียนรู้ด้วย
ตนเองท าให้นักเรียนบางคนทีมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ าไมเ่ข้าใจบทเรียนหรือไม่ได้มีโอกาสลงมือทดลองด้วยตนเองนักเรียนจะ
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สูงจะตั้งใจเรียนและท าการทดลองอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผล
การทดลองเสร็จทันเวลาทีผู้สอนก าหนดหรือเรียนรู้เพื่อจะน าไปตอบค าถามกับผู้สอนให้ได้คะแนนมากๆโดยไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง
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ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ให้กับเพื่อนในกลุ่มโดยยึดว่าตนนั้นต้องได้คะแนนสอบออกมาดีทีสุด
เพราะถือเป็นความส าเร็จสูงสุด 
 จากที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษาวิธีการสอนรูปแบบต่างๆรูปแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการพัฒนาคือรูปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E การจัดการเรียนรู้แบบ 5E จะต้องมีกระบวนการเรียนรูแ้บบร่วมมือควบคู่กันรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจคือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams-
Achievement Division) เป็นวิธีการสอนที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลายประการดังเช่นงานวิจัยของปานจิต 
วัชระรังสี (2548) ภาวิณี ค าชารี (2550) กมลทิพย์ กุลกิจ (2554) ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นนอกจากนี้เทคนิค 
STAD ช่วยฝึกให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มการแลกเปลี่ยนความรู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกล้าแสดงความคิดเห็นซึ่ง
ทักษะเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นเนื้อหาที่
สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนสอน รูปแบบผสมผสานระหว่าง 5E 
และ STAD ซึ่งปรับปรุงมาจากสุรเดช ม่วงนิกร (2551, หน้า 41) นอกจากนั้นแล้วเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์บางเนื้อหาเป็นการ
บรรยายถึงลักษณะรายละเอียดต่างๆด้วยตัวอักษรหรือรูปภาพในหนังสือเท่านั้นท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้และไม่
สามารถเข้าถึงตัวอย่างที่แท้จริงได้ เช่น เซลล์พืช เซลล์สัตว์ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการบูรณาการเนื้อหาที่ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD เข้า
กับสื่อประกอบการสอนผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริงหรือ AR (Augmented Reality) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
 จากเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง 5E และ 
STADร่วมกับการใช้สื่อ AR เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1และผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
แนวทางที่ส าคัญส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาอื่นๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ระหว่าง5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง5E และ STAD 
ร่วมกับการใช้สื่อ AR 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานระหว่าง5E และ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตของ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
 2. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง5E 
และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR อยู่ในระดับดี 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง5E และ STAD ร่วมกับการใช้
สื่อ AR อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องมีนักเรียน
ทั้งหมด 33 คน 
 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐาน เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการสอน 8 คาบ คาบละ 50 
นาที 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD หมายถึงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบ 5E และ STAD ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา ภาคเรียนที่ 1/2561 
เนื้อหาเรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต จะประกอบด้วยวิธีการสอน 2 แบบคือ  (1) รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา
(Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evalution) และ (2) 
เทคนิค STAD (Student Team – Achievement Division) ของRobert Slavin และคณะซึ่งประกอบด้วยขั้นน าเสนอบทเรียน
ต่อทั้งช้ัน (Class Presentation)ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Team Study) ขั้นการทดสอบย่อย (Test) คะแนนในการพัฒนาตนเอง
(Individual Improvement Score) การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) 
 2. Augmented Reality หรือ AR หมายถึงเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกความจริงเข้าไว้ด้วยกันเป็นการน า
ภาพภาพเคลื่อนไหวหรือภาพสามมิติมาซ้อนทับกับภาพที่ต้องการท ารหัส AR Code ซึ่งมีการท างานโดยผ่านกล้องSmartphone 
และ Tablet ส่องไปยังภาพที่มีในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่มีรหัส 
AR code ไว้แล้วจอภาพก็จะประมวลผลเพื่อแสดงภาพต่างๆตามที่ผู้จัดท าหนังสือได้สร้างไว ้  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากคะแนนของนักเรียนในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
จ านวน 40 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หมายถึง คะแนนความสามารถที่ได้จากการสังเกตในการท ากิจกรรมภายในกลุ่มของ
นักเรียนประเมินโดยใช้แบบประเมิน จากเกณฑ์การประเมิน 1) การวางแผนการท างาน       2) การให้ความร่วมมือในการท างาน 
3) การแสดงความคิดเห็น 4) ความกระตือรือร้นในการท างาน             5) ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 6) การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง  5E 
และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ซึ่งวัดความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ (Scale)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนวิจัย 
 ในการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มโดยมีแบบแผนการ
ทดลอง (The single group Pretest – Posttest design) ดังนี ้
ตารางแสดงแบบแผนการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง             การทดสอบก่อนการทดลอง            ทดลอง          การทดสอบหลังการทดลอง 
      E                                  T1                           X                              T2 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการทดลอง 
 E  แทนกลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
 X  แทนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 
 T1 แทนการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 T2 แทนการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลาจังหวัดยะลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1ห้อง นักเรียน
ทั้งหมด 33 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ระหว่าง 5E และSTAD  
 1.2 หนังสือเรียนของ สสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีมีสื่อ AR ประกอบ  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ 
 2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานระหว่าง 5E และSTADร่วมกับการใช้สื่อ AR 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR การเก็บข้อมูลในครั้งนี้
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการสอน 
 1.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 1.2 เตรียมอุปกรณ์การเรียนเช่น แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ 
 1.3 เตรียมห้องเรียนโดยจัดบรรยากาศให้มีความเหมาะสมไม่มีเสียงรบกวนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 
 1.4 เตรียมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 33 คนโดยการทดสอบก่อนเรียน(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนจัดการเรียนรู้เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 40 ข้อ 
2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
 2.1 ท าการสอนโดยด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6แผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาคาบละ 50 นาทีทั้งหมด 9 คาบ 
 2.2 ในขณะด าเนินการสอนแต่ละครั้งผู้วิจัยท าการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
 3.1 หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องหน่วยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิตจ านวน 40 ข้อซึ่งเป็นสุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้มาทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้บันทึกคะแนนใน
แบบบันทึกคะแนน 
 3.2 หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดผู้วิจัยน าแบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ก่อนและหลังการจัดการ 
เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 

1.1 คะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มที่ศึกษา 
การวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 

5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผล
การทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ผลปรากฏดังตารางที่ 1-1 
  
ตารางที่ 1-1 คะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ของนักเรียนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เลขที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ ์
แปลผล 

1 17 19 8.70 ระดับต้น 
2 14 19 19.23 ระดับต้น 
3 28 30 16.67 ระดับต้น 
4 17 19 8.70 ระดับต้น 
5 9 18 29.03 ระดับกลาง 
6 23 24 5.88 ระดับต้น 
7 27 28 7.69 ระดับต้น 
8 12 20 28.57 ระดับกลาง 
9 16 17 4.17 ระดับต้น 
10 21 22 5.26 ระดับต้น 
11 12 20 28.57 ระดับกลาง 
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12 7 20 39.39 ระดับกลาง 
13 14 20 23.08 ระดับกลาง 
14 16 21 20.83 ระดับต้น 
15 17 19 8.70 ระดับต้น 
16 15 22 28.00 ระดับกลาง 
17 20 21 5.00 ระดับต้น 
18 11 19 27.59 ระดับกลาง 
19 18 19 4.55 ระดับต้น 
20 11 18 24.14 ระดับต้น 
21 18 28 45.45 ระดับกลาง 
22 15 17 8.00 ระดับต้น 
23 15 16 4.00 ระดับต้น 
24 6 15 26.47 ระดับกลาง 
25 15 22 28.00 ระดับกลาง 
26 6 15 26.47 ระดับกลาง 
27 7 16 27.27 ระดับกลาง 
28 25 27 13.33 ระดับต้น 

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) 

เลขที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ ์
แปลผล 

29 13 18 18.52 ระดับต้น 
30 24 26 12.50 ระดับต้น 
31 15 20 20.00 ระดับต้น 
32 14 25 42.31 ระดับกลาง 
33 10 14 13.33 ระดับต้น 

เฉลี่ย 15.39 20.42 19.07 ระดับต้น 
จากตารางที ่1-1 ผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้ จากคะแนน

เต็ม 40 คะแนน พบว่า คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.39 และเมื่อมาพิจารณา
คะแนนท่ีนักเรียนท าได้ผ่านร้อยละ 50 มีเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 นั่นหมายความว่านักเรียนที่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านร้อย
ละ 50 มี 26คน คิดเป็นร้อยละ 78.78และเมื่อน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนท า
คะแนนได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ20.42 เมื่อมาพิจารณาคะแนนที่นักเรียนท าได้ผ่านร้อยละ 50 มี17คน คิดเป็นร้อยละ 51.51
นักเรียนที่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านร้อยละ 50 มี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 และจากคะแนนพัฒนาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น คะแนนพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ยุติธรรมส าหรับบางคนที่ได้คะแนน
สอบก่อนเรียนสูง เมื่อพิจารณาคะแนนสัมพัทธ์แล้วท าให้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับต้นคิดเป็นร้อยละ 
60.60 และระดับปานกลางร้อยละ 39.40 คะแนนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.07 ซึ่งนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมาก
หรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสนใจในการเรียนและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  

1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที1่ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบแบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARผลปรากฏดังตาราง 1-2 
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ตารางที่ 1-2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 

การทดสอบ คะแนนเต็ม n X Xร้อยละ S.D. t-test Sig. 
ก่อนเรียน 40 33 15.39 38.47 5.74 

8.12* .000* 
หลังเรียน 40 33 20.42 51.05 4.01 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1-2 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ AR มี

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 
5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARเท่ากับ15.39 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.74 และคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARเท่ากับ 
20.42 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.01 เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้สื่อ ARมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน 
จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน ผู้วิจัยได้สังเกตในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้และจดบันทึก

ข้อมูล ผลปรากฏดังตาราง 2-1 
ตารางที่ 2-1 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STAD

ร่วมกับการใช้สื่อ AR 

กลุ่มที ่

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

การ
วางแผน

การ
ท างาน 

การให้ความ
ร่วมมือในการ

ท างาน 

การแสดง
ความคิดเห็น

ในกลุ่ม 

ความ
กระตือรือร้
นในการ
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ

ในการ
ท างาน 

การ
น าเสนอ
ผลงาน 

1 2 3 3 3 3 2 16 2.67 ระดับด ี
2 2 3 2 3 3 2 15 2.50 ระดับด ี
3 3 3 3 3 3 2 17 2.83 ระดับด ี
4 2 2 3 3 3 2 15 2.50 ระดับด ี
5 2 3 2 3 3 3 16 2.67 ระดับด ี
6 2 3 3 3 3 2 16 2.67 ระดับด ี

เฉลี่ย 2.17 2.83 2.67 3.00 3.00 2.17 15.83 2.64 ระดับด ี
 จากตารางที่ 2-1 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STAD
ร่วมกับการใช้สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่มอยู่ในระดับดีทั้ง 6 กลุ่ม  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ ARโดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 10 ข้อจากนั้นหาค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
ปรากฏดังตาราง 3-1 

 
 ตารางที่ 3-1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ 
AR 

ข้อที่ รายการประเมิน 
X 

S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา 4.06 1.00 มาก 
2 ความเหมาะสมของการจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 4.27 0.91 มาก 
3 ปริมาณเนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลา 4.24 0.94 มาก 
4 กิจกรรมตรงกับเนื้อหา และไม่น่าเบื่อ 4.03 1.02 มาก 
5 สื่อ AR มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.06 0.83 มาก 
6 สื่อ AR ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ง่ายขึ้น 4.45 0.79 มาก 
7 สื่อ AR ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 4.15 0.76 มาก 
8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ กล้าแสดงออก 4.18 0.92 มาก 
9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.06 1.00 มาก 

10 
ผู้เรียนรูส้ึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจกับการเรียนด้วย
กระบวนการกลุ่มในครั้งนี้ 

4.33 0.92 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.91 มาก 
 
จากตารางที่ 3-1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STADร่วมกับการใช้

สื่อ AR เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eและ STADร่วมกับการใช้
สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มอยู่ใน
ระดับดี  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STADร่วมกับการใช้สื่อ AR เรื่อง 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
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 จากสรุปผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD 
ร่วมกับการใช้สื่อ AR จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือและอธิบายเนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียนให้เพื่อนที่มีความสามารถต่ ากว่าได้
เข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มได้อีก ดังนั้นจึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 
5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ebrahim (2004) ได้ท าการศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้
สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว้ พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนสามารถวัดไดโ้ดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR เป็นการจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยใน
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ทุกคนช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รู้จักการใช้เหตุผล มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม ค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 174) กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม 
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือ
คนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 จากเหตุผลข้างต้น สามารถสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR เรื่อง 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR รายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถ
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วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ จะช่วยสนับสนุนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E 
และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มขนาดเล็กมีสมาชิก 4-6 คน ที่มีความสามารถ
แตกต่างกันอยู่ในแต่ละกลุ่มความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคน ดังนั้นทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ นอกจากนั้นแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E 
และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR นักเรียนสามารถเห็นภาพในสิ่งท่ีเรียนเป็นภาพสามมิติโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความสนุกสนานและมีความพอใจในสิ่งที่เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมรรถ เอี่ยมพานิชกุล (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มอืครู เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจสูงกว่ากว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 จากเหตุผลดังกล่าว สามารถสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 ก่อนการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ครูผู้สอนควรจะศึกษารายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องอภิปราย
และช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตัวได้ถูกรูปแบบต้องและไม่เกิดปัญหา 
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก ควรมีการปรับยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสม แต่ควรจัดให้แต่ละขั้นตอนยืดเยื้อมากเกินไป เพราะจะท าให้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
 1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD เป็นการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล สภาพความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน 
 1.4 ในขณะการท ากิจกรรม ครูผู้สอนควรให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มก่อน ครูผู้สอนมีบทบาทในการให้
ค าปรึกษาและอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 1.5 ควรมีการแจ้งผลทดสอบในแต่ละครั้ง รวมทั้งแจ้งผลการท าใบกิจกรรมทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียน
ทราบผลการท างานของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบผสมผสานระหว่าง  5E และ STAD ในเนื้อหา 
รายวิชา และระดับช้ันอ่ืน ๆ 
 2.2 ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น 
ความคงทนในการเรียนรู้ 
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ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
A Study of Sex Education on Learning Achievement of secondary education 

Four Students, Hat Yai Pittayakhom School, Hat Yai District, Songkhla 
 
ช่ือผู้วิจัย นางสาวไซตน  ยูโซะ 
ช่ือปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตาน ี
ที่ปรึกษาวิจัย อาจารยจ์ิราภรณ์ ผดุผาด, อาจารย์จินตนา สุวรรณสิงห์ 
บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคมที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคม จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเพศศึกษา 
จ านวน 5 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระต่อกัน (t-test Dependent 
Samples) แบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้  
ผลการวิจัยพบว่า 
        1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
        2. ระดับทัศนคติในเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติมีความ
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน และเป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ควรสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ  
        3. ระดับพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการแต่งตัวมิดชิด ไม่ล่อแหลมต่อเพศตรงข้าม 
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จ าเป็น 
        4. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เพราะกลุ่มตัวอย่างสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตได้จริง 

ค าส าคญั : ชุดการเรียนรูเ้รื่อง เพศศึกษา ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 189 

 

A Study of Sex Education on Learning Achievement of secondary education 
Four Students, Hat Yai Pittayakhom School, Hat Yai District, Songkhla 

 
Miss Saiton  yusoh 
Degree : Bachelor of Education (Health Education)  
Thesis Advisors : Chiraporn Phutphat, Jintana Suwansing 
 

Abstract 
This research aims to: 1.To compare learning achievement. And after using the learning package. Sex 
education of secondary education four students, Hat Yai Pittayakom School 2. To study attitudes and sexual 
behaviors of secondary education four students at HatYai Pittayakom school.3. To study the satisfaction of 
education four students at Hatyai Pittayakom school on the sex education series. The target group used in 
this study were 20 students in Hat Yai Pittayakom School. The instruments used in the research were the 
health education curriculum. Unit 3 on Sex Education, The achievement test was performed using a group-
independent test, Questionnaire, attitude and sexual behavior. Satisfaction evaluation model for sex 
education.  
The research found that  
1. Achievement Sex education is taught using a set of learning After the study, the statistical significance at 
.05  
2. The level attitude of the sample was very good. Sexuality is a natural subject that is relevant to all human 
beings. And it's a matter for academia. Family institution Should support and educate about sexuality. 
3. The level of sexual behavior of the sample was good. The sample is dressed up. Not the opposite sex Try 
to avoid having the opposite sex touch the meat without the need. 
4. Satisfaction with using learning sets was at the highest level. The sample can be used in real life 

Keyword : Sex Education on Learning , Achievement  
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บทน า 
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็น

กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต ช่วยให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ แต่การพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมายังมีปัญหาที่สั่งสมอยู่ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีสาระส าคัญที่จะ
พัฒนาการศึกษาให้เป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “คน” มุ่งเตรียมคนและน าคนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขยายและยกระดับความรู้พื้นฐานของประชาชนให้มีความรู้กว้างขวางและสูงขึ้น มุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลชุมชนและประเทศให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ และมุ่งให้การศึกษา
พัฒนาความสามารถของบุคคลในการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งสร้างความก้าวหน้ามั่นคงของเศรษฐกิจในประชาคมโลกบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 1) 
 การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นความจ าเป็นที่จะต้องได้ทราบภายในขอบเขต เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน
โดยเฉพาะความเจริญทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมนั้น จะควบคู่กันไปกับความเจริญทางเพศ ความรู้สึกในเรื่องเพศย่อมมี
อิทธิพลอย่างมากมายต่อสภาพของจิตใจและเป็นท่ียอมรับว่าความแตกต่างเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะย่อมจะมาจากสาเหตุอันหนึ่งคือ 
แรงผลักทางเพศ ดังนั้นการศึกษาเรื่องเพศและเรื่องร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมจ าเป็นจะต้องด าเนินควบคู่กันตลอดไป (สุรพงศ์ 
อ าพันวงษ,์ 2550.) จากการศึกษาด้านพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในประเทศไทย พบว่า เยาวชนระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความรู้เรื่องเพศศึกษาในระดับปานกลาง และเรื่องที่เป็นความรู้พื้นฐานเช่น ลักษณะทางเพศของวัยรุ่น การมีประจ าเดือน การมี
เพศสัมพันธ์ และอื่นๆยังคงเป็นเรื่องที่ไม่รู้และต้องการความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความรู้  และ
ทัศนคติในเรื่องนี้น้อยและต้องการการสอนเรื่องเพศศึกษามากขึ้น (ศิริกุล อิสรานุรักษ์ และคณะ อ้างในจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , 
2543) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเพศศึกษายังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  
 จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเรื่องเพศศึกษาน้อย และคิดว่าเรียนเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่น่าอาย เนื่องจากในการเรียน
การสอนที่ผ่านๆมานั้น ครูจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เพียงในหนังสือเรียน ซึ่งเนื้อหามีความสลับซับซ้อนไม่มีสื่อประกอบการสอน 
จึงท าให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ มองไม่เห็นภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษา ผู้สอนควรจัดให้มีสื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย และวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
 จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่ จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และ
พลศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ชุดการเรียนรู้แบบบรรยาย ชุดการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม ชุดการเรียนรู้การใช้บทบาทสมมติ ชุดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ เป็นต้น ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เกิดการเรียนรู้เร็ว และสามารถกระตุ้นความคิดของนักเรียนในเรื่องของ
เพศศึกษาได้   
 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง 

เพศศึกษา 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้หลังเรียนเรื่อง เพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อนเรียนที่ไม่ใช้ชุดการเรียนรู้ 
 2. เมื่อใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลาแล้วนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

3. ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมอยู่ในระดับดี 
กรอบแนวคิดการวิจัย                       

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
           ตัวแปรต้น                              ตั 

ชุดการเรียนรู้  เรื่องเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็นดังนี้ 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ 

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ค่านิยมในเรื่องเพศ 
ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ค่านิยมเรื่องเพศในสังคม วัฒนธรรม

ไทยและตะวันตก 
ชุดการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 

ชุดการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อชุดการ
เรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา 

ทัศนคติและพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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วิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาเรื่อง ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
20 คน  
 
แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One 
Group Prettest-Postest Design 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

O1 X O2 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  O1    แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  X      แทน การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา 
  O2    แทน การทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน จ านวน 5 แผน เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง  
 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา เป็นแบบเลือกตอบ
จ านวน 20 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจ 10 ข้อ และแบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนจ านวน 20 ข้อ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
- IOC  
การหาความตรงเชิงเนื้อหาท่าได้โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 

  เมื่อ   IOC   คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
            Rคือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด  
             N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

- ความยากง่าย  

N
RIOC 
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ความยากง่าย หมายถึง คุณสมบัตขิองแบบทดสอบที่สามารถบอกไดว้่า คนส่วนใหญ่ ท าถูกหรือท าผดิมากน้อยเพียงใด 
     
                                         
    

   เมื่อ  P คือ ค่าความยากง่าย 
                 R คือ จ านวนผู้เรยีนที่ท าข้อนั้นถูก 
                   N คือ  จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
- อ านาจจ าแนก  
ค่าอ านาจจ าแนก หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถจ าแนกหรือ แยกผูต้อบออกเป็น 2 กลุ่มได้จริง ๆ คือ 
เก่ง-อ่อน ดี-ไมด่ี มาก-น้อย ซึ่งค านวณไดจ้ากสตูร 

 
 
   
  เมื่อ D   คือ ค่าอ านาจจ าแนก    

          คือ จ านวนผู้เรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง    
          คือ จ านวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
         N   คือ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 - ความเชื่อมั่นแบบ KR 20  
 
 
   
   

เมื่อ r tt
  คือ สัมประสิทธ์ิของความเชือ่มั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

          n   คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบ   
          p   คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
          q   คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นผิดกับผูเ้รียนทั้งหมด 
                               คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 

 
          
       
2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลีย่    ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนผลการประเมินทักษะ 
หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สูตร ดังนี้ 
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                  เมื่อ    แทน ค่าเฉลี่ย 
      ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
                N   แทน จ านวนนักเรยีน  
2. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนผลการประเมินทักษะหรือคะแนนการ
ประเมินความพึงพอใจ  
    โดยใช้สูตร ดังนี้ 

                          
  
 

 เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
        X    แทน ข้อมูลหรือคะแนนของแต่ละกลุม่          
                 N     แทน จ านวนนักเรียน 

แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละข้อยกก าลังสอ 
แทน ผลรวมคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง             
 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยวดั
ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยค านวณจากสตูร T-test dependent  

 
                             
  

    เมื่อ t  แทน สถิติทดสอบท ี
         D แทน ผลต่างระหว่างข้อมลูแต่ละคู ่
                                             n แทน จ านวนคู่ของตัวอย่าง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา (n = 20) 

ล าดับ ช่ือ – สกุล คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

1.  นายเนย์ติพงษ์      ยามวัน 18 18 
2.  นายทรงธรรม       รอดลอย 16 16 
3.  นายยุทธศาสตร์    นวลละออง 13 14 
4.  นายวรฤทธิ์      ศรีขวัญ 15 17 
5.  นายอนิรุต      ส้มเกลี้ยง 14 19 
6.  นายปวริศ      โมคะรัตน์ 12 16 

7.  นายธนกร     บุญชาติ 12 19 
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8.  นางสาวแก้วมณี    ไพบูลย์ 16 18 
9.  นางสาวซอฟีย๊ะ    จอมทอง 12 16 
10.  นางสาวแพรพลอย  เฉลิมวงศ์ 16 18 
11.  นางสาวพิรุฬห์พร  พูลสวัสดิ์ 12 14 
12.  นางสาวศรุตา   จันทรัตน์ 13 16 
13.  นางสาวจิรภิญญา  จิตตะระ 16 19 
14.  นางสาวณัฐธิดา  ชิเดนทรีย์ 13 18 
15.  นางสาวธัญวรัตม์   ศรีทองสงค์ 11 18 

16.  นางสาวธันยพร   ศิริพันธ์ 11 18 

17.  นางสาวปาริศา   สงรอด 13 17 
18.  นางสาวอภิชญา  สุขพิทักษ์ 17 19 
19.  นางสาวอรปรียา  นามเมือง 10 15 
20.  นางสาวอรรถยา  เครือสุวรรณ 15 19 

               13.75 17.20 

S.D. 2.24 1.64 
  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนโดยการใช้ชุด
การเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนที่ 2 ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยา
คม (n = 20) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
7 
13 

 
35 
65 

อาย ุ   

การเรยีนรู้โดยใช้ชุด
การเรยีนรู ้

N 
 

S.D. 
Std. Error 

Mean 
T df 

Sig. (2-
tailed) 

Pair 1 
หลัง – ก่อน 

20 3.450 2.139 .478 7.212 19 .000 
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     อายุ 15 ปี 
     อาย ุ16 ปี 
     อายุ 17 ปี 

9 
8 
3 

45 
40 
15 

สถานะครอบครัว 
     อยู่กับบิดา-มารดา 
     บิดา- มารดาหย่าร้าง 

 
13 
7 

 
65 
35 

สถานะ 
     โสด 

 
20 

 
100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าข้อมูลทั่วไปของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีทัง้หมด 20 คน เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

และเพศหญิง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 65  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมามีอายุ 16 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40 สถานะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่อยู่กับบิดา – มารดา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และ
ครอบครัวที่บิดา – มารดาหย่ารา้งจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 กลุ่มตัวอย่างทุกคนมสีถานะโสดจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคม (n = 20) 

พฤติกรรมทางเพศ �̅� S.D. แปลผล 

*1. นักเรียนพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยกับคนท่ัวไป         2.40 0.75 ปานกลาง 
2. นักเรียนแต่งตัวมดิชิด ไมล่่อแหลมต่อเพศตรงข้าม 3.60 0.88 ดีที่สุด 
*3. นักเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามล าพัง หรือสองต่อสอง 3.65 0.67 ดีที่สุด 
4. นักเรียนหลีกเลี่ยงให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จ าเป็น 3.55 0.82 ดีที่สุด 
*5. นักเรียนไปเที่ยวสถานเริงรมยใ์นเวลากลางคืนกับเพื่อนๆ  3.65 0.58 ดีที่สุด 
6. นักเรียนจะรักษาความบริสุทธ์ิจนกว่าจะแต่งงาน 3.40 1.14 ดีที่สุด 
7. เมื่อมีปัญหาเรื่องเพศนักเรียนปรึกษากับเพื่อนมากกว่าพ่อแม ่ 2.75 1.11 ด ี
8. นักเรียนบอกผู้ปกครองให้ทราบเมื่อนักเรยีนชอบหรือมีเพื่อนต่างมาชอบ 2.45 1.14 ปานกลาง 
9. นักเรียนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อระบายอารมณ์ทางเพศ 1.70 1.12 น้อย 
*10. นักเรียนพกถุงยางอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันตัวเอง 3.55 0.88 ดีที่สุด 
รวม 3.07 0.90 ด ี
หมายเหตุ : * คือข้อค าถามพฤติกรรมทางเพศทางด้านลบ 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 20 คน 
โดยรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านบวกคือนักเรียนแต่งตัวมิดชิด ไม่ล่อแหลมต่อเพศตรงข้าม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมา นักเรียน
หลีกเลี่ยงให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จ าเป็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติคือ 
ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืนกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมา คือไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามล าพัง หรือสอง
ต่อสองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทัศนคติในเรื่องเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคม (n = 20) 

ทัศนคติเร่ืองเพศสัมพันธ์ 
ในวัยเรียน 

 
𝑥  

 
S.D. 

 
แปลผล 

*1.เมื่อประสบกับปัญหาจะปรึกษาเพื่อนมากกว่าปรึกษาพ่อแม ่ 2.65 0.81 ด ี

*2.การมีแฟนในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา 2.90 0.30 ด ี
3.เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาตมิีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน 3.80 0.41 ดีมาก 
4.การมีความรู้เรื่องการคุมก าเนดิช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์

3.40 1.09 ดีมาก 

*5.การอยู่ร่วมกันก่อนที่จะแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา เป็นการเรียนรูน้ิสัย
ใจคอก่อนตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกัน 

2.85 0.87 ด ี

*6.การเลียนแบบพฤติกรรมจาก ดารา นักร้องหรือผู้ที่ช่ืนชอบเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตเป็นสิง่ที่ควรปฏิบัต ิ

3.20 0.83 ด ี

7.สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
คุมก าเนิดกับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

3.70 0.47 ดีมาก 

8.สื่อทาง Internet เป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพอนาจารได้ง่าย
มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ 

3.65 0.58 ดีมาก 

*9.เด็กท่ีอยู่หอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กอ่น
วัยอันควร 

3.55 0.51 ดีมาก 

*10.นักเรียนคดิว่าการมีเพศสัมพนัธ์ในวัยเรียนไม่เสียหายเพราะเปน็
ความสมคัรใจ 

3.75 0.55 ดีมาก 

รวม 3.34 0.64 ดีมาก 
หมายเหตุ : * คือข้อค าถามทัศนคติทางเพศทางด้านลบ 
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน โดยรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ.นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุมก าเนิดกับ
นักเรียนทุกระดับช้ัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และนักเรียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่เสียหายเพราะเป็น
ความสมัครใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  

ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยา
คม  
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคมที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา (n = 20) 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา โดยภาพรวมในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 
4.46,S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนพอใจมากที่สุดคือนักเรียนสามารถน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ รองลงมาคือพอใจมากท่ีสุดในเรื่องที่ครูมีการเตรียมการสอนและสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอน 

 

 

 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 
กิจกรรม 

 
𝑥�  

 
S.D. 

 
แปลผล 

1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณต์่าง ๆ มีความพร้อม) 4.50 0.51 มากที่สุด 

2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตจริงและทันสมัย 4.40 0.68 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรูร้่วมกัน การท างานเป็นทีม 4.50 0.60 มากทีสุ่ด 
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.40 0.75 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.40 0.68 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.55 0.51 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.45 0.60 มากที่สุด 

8. นักเรียนสามารถน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.70 0.47 มากที่สุด 
9. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.45 0.60 มากที่สุด 
10. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การเรียนแบบจิกซอว์ การท างานกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมติ จับคู่ ฯลฯ) 

4.30 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.60 มากที่สุด 
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 รายงานการวิจัยชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้
ชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อแสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี ้
สรุปผล 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตอนที่ 2 ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
 พบว่าข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 20 คน เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเพศหญิง 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 65  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมามีอายุ 16 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40 สถานะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่กับบิดา – มารดา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และครอบครัวที่
บิดา – มารดาหย่าร้างกันจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะโสดจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยรวมมี
ทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ.นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุมก าเนิดกับนักเรียนทุกระดับช้ัน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และนักเรียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่เสียหายเพราะเป็นความสมัครใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 20 คน 
โดยรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านบวกคือนักเรียนแต่งตัวมิดชิด ไม่ล่อแหลมต่อเพศตรงข้าม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมา นักเรียน
หลีกเลี่ยงให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จ าเป็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติคือ 
ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืนกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมา คือไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามล าพัง หรือสอง
ต่อสองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยา
คม  
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา โดยภาพรวมในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.46,S.D.= 
0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนพอใจมากที่สุดคือนักเรียนสามารถน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รองลงมาคือพอใจมากท่ีสุดในเรื่องที่ครูมีการเตรียมการสอนและสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอน 

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่
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ได้น าวิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเรียนแบบจิกซอว์ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT การเรียนแบบกลุ่มระดม
ความคิด และการเรียนแบบแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง
เพศศึกษามากยิ่งข้ึน และท าให้นักเรียนสนใจ และสนุกสนานกับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร อาจวิชัย. (2550). การ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชุด
การเรียนรู้ และทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความคิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญนา  วงษ์สวัสดิ์ และวัชระ สามารถกิจ. (2555). ประสิทธิผลของชุด
การสอน พัฒนาการทางเพศส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลภูพาน จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดการสอนพัฒนาการทางเพศ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนพัฒนาการทางเพศ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาการทาง
เพศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลภูพาน อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน 31 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ ชุดการสอนพัฒนาการทางเพศ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพัฒนาการทางเพศและ แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน พัฒนาการทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  E1/E2 = 91.71/91.93 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่
พิทยาคม 
ด้านทัศนคติในเร่ืองเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในเรื่องเพศอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติมีความ
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน เรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ควรสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การคุมก าเนิดกับนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อจะได้ป้องกันและลดปัญหาทางเพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คลังพลอย เอื้อวิทยา
ศุภกร และอรณิชา โพธ์ิหมื่นทิพย์ (2554). ศึกษาเรื่อง ความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในระดับต่ า แต่มีทัศนคติที่
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่นให้มี
เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับปัญหาของวัยรุ่น และควรกระตุ้นให้บิดามารดาและผู้ปกครองให้เอาใจใส่ในกลุ่มวัยรุ่นอย่างเข้าใจและเห็นใจ 

ด้านพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมทางเพศทางด้านบวกที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจ าคือ การ
แต่งตัวมิดชิด ไม่ล่อแหลมต่อเพศตรงข้าม พยายามหลีกเลี่ยงให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จ าเป็น และพฤติกรรมทางด้าน
ลบท่ีกลุ่มตัวอย่างหลีกเลี่ยงมากที่สุดการไปเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืนกับเพื่อนๆ หรือไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามล าพัง 
หรือสองต่อสอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาทางเพศที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย บรรจง พลไชย. (2554). 
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างมีพฤติกรรมทางเพศที่อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพฤติกรรมทางเพศที่อยู่ระดับน้อยที่สุด คืออยู่กิน
ด้วยกันกับแฟน/คนรัก ส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง กอดจูบกับเพศตรงข้าม และอยู่ด้วยกันตามล าพัง เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมที่มีต่อชุด
การเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษา 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา โดยภาพรวมในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนพอใจมากที่สุดคือนักเรียนสามารถน าความรู้จ ากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตัวเองได้ และพอใจมากที่สุดในเรื่องที่ครูมีการเตรียมการสอนและสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนที่หลากหลายท าให้
การเรียนการสอนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์  เปรมปรี. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เรื่องเพศศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ และวัชระ 
สามารถกิจ. (2555) ประสิทธิผลของชุดการสอน พัฒนาการทางเพศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 
จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาการทางเพศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลภูพาน อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน 31 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ชุดการสอนพัฒนาการทางเพศ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพัฒนาการทางเพศและ แบบวัดความพึงพอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน พัฒนาการทาง ผลการศึกษาพบว่า  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน พัฒนาการ
ทางเพศช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี  3โรงเรียนอนุบาลภูพาน จังหวัดสกลนคร อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมาก 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์      

สามารถน าข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้กับวิธีการสอนอื่นๆเพื่อดูความแตกต่างใน ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักเรียน 

2.2 ควรมีการฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนาทักษะในการ สอนเพศศึกษาผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจ การสอน
เพศศึกษารอบด้านแบบบูรณาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในเรื่องเพศ 
2.3 ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะทดลองหรือเก็บข้อมูลในการท าวิจัยให้แน่ชัด 
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ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสขุศกึษา เร่ืองยาและสารเสพติด  
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส 
 

ผู้วิจัย : นางสาวอามาลี วาแดะ 
อาจารย์นิเทศ :  อาจารธินัฐดา พิมพ์พวง 
 

บทคัดย่อ 
        งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิชัยในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิ วาส และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 
โรงเรียนนราธิวาส ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่องสารเสพติด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องยาและสารเสพติด สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Independent t-test 
        ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ( = 6.94, S.D. =  2.06) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ( = 10.66, S.D. = 
2.77 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง
ยาและสารเสพติด หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstarct 
 This research in the classroom. The purpose is to study the achievement. Drug and Substance Abuse 
(5E) in Narathiwat School Narathiwat, To compare learning achievement. Drug and Substance Abuse By the 
way, knowledge management learning (5E) Research samples There are 32 students in 1/10 school in 
Narathiwat, Research tools A lesson plan for the 5E knowledge acquisition process. The test of learning 
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achievement in health education. Drug and Substance Abuse, Statistics average Standard Deviation Test the 
hypothesis using the Independent t-test.  
The research found that Achievement Drug and Substance Abuse By the way, knowledge management 
learning (5E) before learning management. ( =6.94, S.D.=2.06) Learning achievement after learning 
management. ( = 10.66, S.D. = 2.77) Comparison of Learning Achievement Before and after learning 
management (5E), it was found that the students who received the knowledge management (5E) had learning 
achievement in health education. Drug and Substance Abuse The learning management was higher than 
before the learning management at the .05 level. 
Keywords : Knowledge Management (5E), Achievement, the student 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ เป็นตัวท า ลายศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ตกเป็นทาสยาเสพติด ประชากรที่ติดยาเสพติดย่อมเป็นบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจในการท างาน
และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมมากมาย อาทิ ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาโสเภณี ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการว่างงาน ฯลฯ ท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันปราบปรามทั้ง
ผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง มีขบวนการต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน
และมีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป (ป.ป.ส., 2554)  

เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ถ้าหากเยาวชนตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมถอย ทั้งใน
ด้านสุขภาพร่างกาย-จิตใจ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านส านึกความรับผิดชอบ การพัฒนาประเทศก็จะ
ด าเนินไปได้ยาก ถ้าหากเยาวชนในปัจจุบันมีคุณภาพไม่ดีพอ ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพ
ติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน (ชนะวงศ์ บุตรคาน, 2555) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง เพศศึกษา 
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โรงเรียนนราธิวาส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียนในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 2,254 คน มีพื้นที่กว้าง
ใหญ่ ทิศตะวันออกของโรงเรียนติดกับป่าชายเลนและหาดนราทัศน์ พื้นที่โรงเรียนนราธิวาสมีขนาดกว้าง การดูแล สอดส่องนักเรียน
ที่มีความสี่ยงเสพบุหรี่และสารเสพติดอื่น ๆ อาจท าได้ไม่ทั่วถึงในบางเวลา นักเรียนบางส่วนของโรงเรียนนี้ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
กลางเทอม นักเรียนส่วนหน่ึงมีปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน ท าให้มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกัน จึงท าให้ต้อง
มีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูง เป็นส่วนท าให้นักเรียนบางกลุ่มเมื่อมีปัญหาไม่สามารถปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนหัน
ไปปรึกษาเพื่อนรุ่นเดียวกัน มีโอกาสค่อนข้างสูงที่นักเรียนจะตัดสินใจแก้ปัญหาแบบผิดๆ และหันไปพึ่งพายาเสพติด จากการ
สัมภาษณ์ครูที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนนราธิวาส พบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ ปี 2554-2561 มีจ านวน 
60 คน ทางโรงเรียนนราธิวาสมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีดีปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่
นักเรียน และบุคลากรที่มาใช้บริการโรงเรียนนราธิวาส นโยบายปลอดบุหรี่ มีดังนี้ 

1. โรงเรียนก าหนดมาตรการเขตพื้นท่ีปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนโทษปรับขั้นต่ าเป็นเงิน 200 บาท 
2. จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าอยู่ 
3. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องพิษภัยโทษของบุหรี่ และมีทักษะในการปฏิเสธ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเสพบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่น ๆ  
5. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพบุหรี่และสิ่งเสพติด 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสารเสพติด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนราธิวาส หลังใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าก่อนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จ านวน 32 คน 

 2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร ดังนี ้
 2.1 ตัวแปรต้น คือ  วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

  2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด 
3.  เนื้อหาสาระ  

 3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด 
 3.2 ประเภทของยาเสพติด 
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 3.3 โทษของสารเสพตดิ 
 3.4 สาเหตุของการตดิสารเสพติด 
 3.5 สารพิษที่อยู่ในบุหรี ่
 3.6 ลักษณะของผู้ตดิสารเสพติด 
 3.7 อาการของผู้ติดสารเสพติด 
 3.8 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตัิเหตุ 
 3.9 การป้องกันการติดสารเสพติด 
 3.10 ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพตดิ 
4.  ระยะเวลาในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ 4 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวม 4 สัปดาห์ 
ตัวแปรในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องสารเสพติด 
ระยะเวลาในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้เวลาในการศึกษารวม 1  ภาคการศึกษา ตัง้แต่เดือน มิถุนายน 2561 – ธันวาคม 2561  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นก่อนการทดลอง 2. ขั้น
การทดลอง ดังนี ้
 ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณก์ารจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอน จากน้ันได้ศึกษาค้าคว้าแนวทางพัฒนาการจัดการสอนของครูผู้สอน และน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย และ
ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสารเสพติด และ
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาเรื่องสารเสพติด จ านวน 20 ข้อ 
 ขั้นการทดลอง  
 1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เพื่อน าคะแนนท่ีได้เก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษา (Prettest) 
 2  ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยาและสารเสพติด ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 4 คาบ  
 3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพื่อรับการบ าบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข 
(บคก.กสธ.) V.2 
  4.ผู้วิจัยด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Posttest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพ ละน าผลนี้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  

 
ขั้นหลังการทดลอง 
1.  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบผู้เรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 
2.  น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ก าหนดไว้ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่  t-test  
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 6.94 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.06 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 10.66 คะแนน มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.77 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องยาและสารเสพติด หลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุขศึกษาเรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากนักเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัการใช้การจัดการเรยีนรูด้้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
(5E) สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องยาและสารเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูได้การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผล ท าให้ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น สามารถจดจ า
ได้นานและเช่ือมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมเข้ากับเรื่องที่เรียนต่อไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยสื่อประสม เรื่องระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 5 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 48 คนผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยสื่อประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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 1.1 เมื่อมีการท ากิจกรรมหรือมีการใช้สื่อท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคย ครูควรแจ้งกติกาในการท ากิจกรรมให้เข้าใจตรงกันหน้าช้ัน
ก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง เพราะหากให้นักเรียนอ่านกติกาเองอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ครูพยายามจะสื่อสารกับ
นักเรียน 
 1.2 ควรค านวณเวลาในการสอน หรือในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับเวลาในแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผื่อเวลาส าหรับการท ากิจกรรมมากกว่าเวลาที่ใช้จริงประมาณ 5-10 นาที่ เพราะต้องเผื่อเวลาในการเตรียมก่อนเข้าสู่กิจกรรมและ
หลังเผื่อเก็บอุปกรณ์เมื่อท ากิจจกรมเสร็จในแต่ละครั้ง หรือควรมีการปรับเวลาให้เหมะสมในแต่ละกิจกรรม 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ประกอบกับการวิจัยในครั้งนี้ใช้การสอนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ควรจะมี
การสอนโดยใช้สื่อประสมร่วมด้วยจะยิ่งท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 2.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากข้ึน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เพราะหากเพิ่มเวลาให้มากขึ้นผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในการสอนอาจจะมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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