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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบบสืบเสาะ
หาความรู้ และตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม เพื่อส่ง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรู้วิทยาศาสตร์ และการคิดตัดสินใจ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
An Organization of Learning Activities on the topic of “Life 
and the Environment” the Inquiry and the Socioscientific 
Issue-Based Approaches Promote Learning Achievement, 
Science Literacy and Decision-making for Prathomsueksa VI 
Students
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้

และตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 2)	 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6	จำานวน	30	คน	1	ห้องเรียน	ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนหนองบัวรี	
(ราษฎร์อุทิศ)	อำาเภอชุมพวง	จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	เครื่องมือ
ทดลอง	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด	 ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ได้แก่	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	แบบ
ทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์	ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	แบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	ชนิด
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เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อย
ละ	และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ	

ผลการวิจัยพบว่า	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
ประกอบดว้ย	5	ขัน้ตอน	คือ	1)	ขัน้สรา้งความสนใจ	2)	ขัน้การสำารวจและคน้หา	3)	ขัน้อธบิายและลงขอ้
สรุป	4)	ขั้นขยายความรู้	5)	การประเมินผล	และในวงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ประกอบด้วย	 การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคิดประเด็นทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	6	ขัน้ตอน	ซึง่จะนำาไปสอดแทรกในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	ดังนี้	1)	ขั้นค้นหาประเด็นปัญหา	2)	ขั้นจัดกลุ่มและเรียงลำาดับความ
สำาคัญ	3)	ขั้นวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา	4)	ขั้นวางแผนการแก้ไขประเด็นปัญหา	5)	ขั้นจัดประสบการณ์
การเรียนรู้	และ	6)	ขั้นประเมินผล	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสิน
ใจ	คิดเป็นร้อยละ	52.22,	56.50	และ	66.31	ตามลำาดับ	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การ
รู้วิทยาศาสตร์	และการคิดตัดสินใจ	คิดเป็นร้อยละ	58.33,	56.67	และ	67.58	ตามลำาดับ	นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	มคีะแนนเฉลีย่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคดิตดัสนิ
ใจเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ย	หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู,้	การรูว้ทิยาศาสตร,์	การคดิตดัสนิใจ,	แบบสบืเสาะหาความรู,้	แนวคดิ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	

Abstract
This	 research	 aimed	 to	1)	develop	 inquiry	 learning	 approach	and	 socioscientific	

issues-based	learning	approach	on	the	topic	of	“Life	and	the	Environment”	for	Prathomsueksa	
VI	students,	and	2)	study	the	learning	achievement,	science	literacy,	and	decision-making	
of	 Prathomsueksa	 VI	 students	who	 learned	with	 the	 inquiry	 learning	 approach	 and	 the	
socioscientific	issues-based	learning	approach.	The	target	group	consisted	of	30	Prathom-
sueksa	VI	students	in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2013,	at	Nongbuaree	
(Rachuthit)	School,	Chumpuang	district,	Nakhon	Ratchasima	province.	The	instruments	for	
data	collection	included:	an	achievement	test	contains	40	4-multiple	choice,	science	literacy	
test	contains	30	3-multiple	choice,	and	decision-making	test	contains	30	4-multiple	choice.	
The	statistics	for	data	analyses	were	arithmetic	mean,	standard	deviation,	percentage,	and	
using	qualitative	data.	
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The	result	found	that	operating	in	cycle	I	consists	of	5	steps:	engagement,	explora-
tion,	explanation,	elaboration	and	evaluation,	and	in	cycle	II	consists	of	6	steps:	the	search	
problem,	grouping	and	priority,	the	analysis	of	content,	planning	to	solve	issues,	the	experi-
ences	and	learning,	and	evaluate.	Prathomsueksa	VI	students	who	learned	with	the	inquiry	
learning	 approach	 showed	mean	 scores	 in	 learning	 achievement,	 science	 literacy,	 and	
decision-making	percentages	of	average	were	52.22,	56.50	and	66.31	respectively.	The	
inquiry	with	socioscientific	issues-based	learning	approach	showed	mean	scores	in	learning	
achievement,	science	 literacy,	and	decision-making	percentages	of	average	were	58.33,	
56.67	and	67.58	respectively.	Prathomsueksa	VI	students	who	learned	with	the	inquiry	with	
socioscientific	 issues-based	 learning	 approach	 showed	 higher	mean	 scores	 on	 learning	
achievement,	science	literacy,	and	decision-making	than	those	who	learned	with	the	inquiry	
learning	approach.	

 

Keywords:	Learning	Achievement,	Science	Literacy,	Decision-making,	Inquiry,	Socioscientific	
Issue-Based	

บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 มีนโยบายในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี	
21	โดยมุง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรม	มทีกัษะใน
การคดิ	ทกัษะดา้นเทคโนโลยี	และมคีวามสามารถ
ในการคน้ควา้หาความรู	้เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหา
อย่างเป็นระบบ	สามารถคิดตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้	
วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ 
ซึง่เปน็สงัคมแหง่การเรียนรู	้ทุกคนจำาเปน็ต้องได้รับ
การพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร	์เน่ืองจากวทิยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด	ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล	คิดสร้างสรรค์	คิดวิเคราะห์	วิจารณ์	และ
มคีณุธรรม	นอกจากนียั้งทำาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น	 และสามารถอยู่ 

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	 2551:	 3-5)	 ดังนั้นการอยู่อย่าง 
ชาญฉลาด	 จึงต้องรับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ	
และนำามาคดิวิเคราะหค์วามนา่เชือ่ถอืของขา่วสาร 
เหล่านั้นโดยอาศัยการรู้วิทยาศาสตร์ในการคิด
ตัดสินใจ	(นงนิตย์	มรกต	และคณะ,	2555:	1)	

แต่เมื่อพิจารณาผลจากการรายงานผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-Net)	 ปีการ
ศึกษา	2554	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
โรงเรียนหนองบัวรี	 (ราษฎร์อุทิศ)	 ได้คะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์เท่ากับ	 28.48	 ลดลงจากคะแนน
เฉลี่ยปี	 2553	 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำามากโดยจัดอยู่
ในลำาดับเกือบสุดท้ายของเขตพื้นที่การศึกษา	 ส่ง
ผลให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	 รายงาน
ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ	
ขั้นพื้นฐาน	

O-Net	ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต	 7	 พบว่าปัญหา
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ที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มี
ความอ่อนแอทุกด้านโดยเฉพาะด้านครูผู้สอน
ที่ไม่สามารถสอนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์	และการสอนที่เป็นการ
ปฏบิติัทดลอง	ต้องสอนโดยเนน้เนือ้หาการทอ่งจำา
เป็นหลัก	 ทำาให้นักเรียนขาดการฝึกฝนและการ
สั่งสมทักษะเชิงกระบวนการวิทยาศาสตร์	 ขาด
ทักษะการปฏิบัติทดลอง	 ขาดทักษะในการสังเกต	
ขบคิด	 วิเคราะห์ปัญหา	 ไม่กล้าตอบคำาถาม	 และ
ขาด	 ทักษะในการแสดงความคิดเห็น	 นอกจาก
นี้นักเรียนยังไม่สามารถนำาความรู้วิทยาศาสตร์
มาอธิบายปรากฏการต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคมได้	
จึงทำาให้ไม่สามารถคิดตัดสินใจในการแก้ปัญหา	
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา	เขต	7.	2554:	70)	

จากความสำาคัญและปัญหา	 ที่กล่าวมา
แล้วนั้น	 ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	
แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	เพ่ือสง่เสรมิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคิดตัดสนิ
ใจ	สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	เน่ืองจาก
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้ปน็กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหา	 โดยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความ
คดิ	หาเหตุผลจนค้นพบความรู	้และเมือ่พบปญัหา
สามารถคดิตดัสนิใจ	แกป้ญัหาทีถ่กูต้องด้วยตนเอง	
(วณีา	ประชากลู	และ	ประสาท	เนืองเฉลมิ.	2554:	
216)	 และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	เปน็วธิกีารจดัการเรียนรู้
ท่ีสง่เสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการรูว้ทิยาศาสตร	์สามารถ
คิดตัดสินใจในประเด็นต่างๆ	 โดยใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์	 คำานึงถึงข้อเท็จจริง	 ส่งเสริม 
ทักษะการคิดวิ เคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	(Lewis.	2003)	ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น

แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละตาม
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 โรงเรียนหนองบัวรี 	
(ราษฎร์อุทิศ)	 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่	 10	
อำาเภอชุมพวง	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 ที่กำาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	
30	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วิชา
วิทยาศาสตร์	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	จำาแนกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 จำานวน	 4	 แผน	 แผนละ	 2	
ชั่วโมง	รวมเวลา	8	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
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วิทยาศาสตร์กับสังคม	จำานวน	5	แผน	แผนละ	2	
ชั่วโมง	เวลา	10	ชั่วโมง

2.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

2.2	แบบทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์	ชนิด
เลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.3	 แบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	 ชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

วธิดีำาเนนิการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ผู้วจิยัดำาเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนหนองบัวรี	 (ราษฎร์อุทิศ)	
อำาเภอชมุพวง	จังหวดันครราชสมีา	จำานวน	1	กลุม่	
ในภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2556	ระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน	2556	-	มีนาคม	2557	โดยดำาเนิน
การ	ดังนี้

1.	 ดำาเนินการสอนตามวงจรปฏิบัติการ	
โดยใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	ในวงจรปฏิบัติการที่	1	คือ	แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่	1-4	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	 8	 ชั่วโมง	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
6	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังแผน	 และเก็บ
ขอ้มูลเชงิปรมิาณโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์	
จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	
จำานวน	 30	 ข้อ	 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวงจรปฏิบัติการที่	1	

2.	นำาขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมา
ทำาการวเิคราะห์วิจารณเ์พ่ือใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขไปปรับปรุง	แล้วดำาเนินการปรับปรุง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ

และแนวทางแก้ไขปรับปรุงในวงรอบที่	 1	 เพื่อใช้
ในวงรอบที่	2

3.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูร้ว่มกบัแนวคดิประเดน็ทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติการที่	2	คือ	แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่	5-9	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	 10	 ช่ัวโมง	 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่	6	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังแผน	 และเก็บ
ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์	
จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	
จำานวน	 30	 ข้อ	 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวงจรปฏิบัติการที่	2	

4.	 สรุปผลการทดลองจากข้อมูลการ
บันทึกหลังแผน	 และข้อมูลคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	
และการคดิตดัสนิใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	2	วงจรปฏิบัติการ	และนำา
ขอ้มลูทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจระหว่าง
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วงจรปฏิบัติการที่	1	และ	2

การวิเคราะห์ข้อมูล

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน	
ดังนี้

1.	 เปรียบเทียบคะแนน	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิด
ตัดสินใจ	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
ระหว่างวงจรปฏิบัติการที่	 1	 และ	 2	 เรื่อง	 ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม	 สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6	โดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 
(Arithmetic	 Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	Deviation)	และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผล

ได้ดังนี้

1.	 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	 ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม	สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่6

1.1	จากวงจรปฏิบัติการที่	1	ใช้การเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัด
กิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการ
ทำากิจกรรมกลุ่ม	2)	นักเรียนสามารถตอบคำาถาม
ครูได้ดี	3)	นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำาเสนอ
หน้าชั้นเรียน	 4)	 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นเนื่องจากได้สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง	
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
รู้วิทยาศาสตร์	การคิดตัดสินใจ	ยังไม่สูงเท่าที่ควร
และยงัมนีกัเรยีนบางคนทีไ่ดค้ะแนนไมผ่า่นเกณฑ์	
อาจมผีลเน่ืองมาจาก	1)	ในแผนการจดักจิกรรมที	่
1	การจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต	ก	และ	
ข	 ที่กำาหนดให้แล้วอธิบายลักษณะความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต	 มีนักเรียนที่ทำากิจกรรมไม่ผ่าน	 4	
คน	 นอกจากน้ีนักเรียนยังทำากิจกรรมไม่ทันตาม
เวลาที่กำาหนดไว้	 เพราะต้องนำานักเรียนไปเรียนรู้
ในสถานที่จริงทำาให้เวลาไม่พอ	 และในการทำาใบ
กิจกรรมต้องทำาให้เสร็จภายในชั่วโมง	2)	นักเรียน
ยงัไมก่ลา้ถามครแูละยงัไมก่ลา้ทีจ่ะแสดงความคดิ
เห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์งานของเพื่อน	นอกจากนี้
นักเรียนยังไม่สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปอภิปราย
โต้แย้งเก่ียวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในสังคม
ปจัจุบันซ่ึงเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะนำาไปสู	่การ
รู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ผู้วิจัยจึงได้
ดำาเนินการพัฒนาในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

ซึ่งเป็นการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำา
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมมาสอดแทรก
เข้าไปในกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	
ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้นำาความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้
ในการอภิปรายวิเคราะห์โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม	 ส่งเสริมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การรู้วิทยาศาสตร์	และการ
คิดตัดสินใจ

1.2	 จากวงจรปฏิบัติการที่	 2	 ใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการ
พบว่า	 1)	 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุก
ไปกับกิจกรรม	 2)	 จากการนำาเสนอวิธีการแก้ไข
ปญัญาหาทีแ่ตล่ะกลุม่สนใจมากทีส่ดุแลว้ใหแ้ตล่ะ
กลุ่มอภิปรายโต้แย้งจากความรู้ที่นักเรียนสืบค้น
มา	 นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
ประเดน็ปญัหาอยา่งมเีหตผุลโดยใชค้วามรูจ้ากการ
สบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทำาใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนือ้หา
ที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากได้เชื่อมโยงความรู้กับ
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม	โดยประเมนิจาก
กลุ่มที่นำาเสนอ	นักเรียนตอบคำาถามที่เพื่อนๆ	ใน
ชั้นเรียนตั้งคำาถามขึ้นมา	และคำาถามที่ครูถามเพื่อ
วัดความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์	 บันทึกความคิด
เหน็ทีโ่ตแ้ยง้และสนบัสนนุของกลุม่ตา่งๆ	นกัเรยีน
แตล่ะกลุม่ทำาไดด้	ี98%	3)	นกัเรยีนสามารถตดัสนิ
ใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ประเด็นทางสังคมโดยใช้เหตุผลและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสืบค้นด้วยตนเอง	

2.	ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละตาม
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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2.1	 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ใน
วงจรปฏิบัติการที่	 1	 มีคะแนนเฉลี่ย	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคิดตัดสนิ
ใจ	เท่ากับ	9.40,	33.90	และ	79.57	คิดเป็นร้อย
ละ	52.22,	56.50	และ	66.31	ตามลำาดับ	คะแนน
เฉลี่ยหลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	2	มีคะแนนเฉลี่ย	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 เท่ากับ	
12.83,	34.00	และ	81.10	คิดเปน็รอ้ยละ	58.33,	
56.67	และ	67.58	ตามลำาดับ	พบว่าผลคะแนน

เฉลี่ยหลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	2	เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังจาก
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้ในวงจรปฏบิตักิารที	่1	แตเ่มือ่พจิารณา
เปน็รายบคุคลพบว่ามนีกัเรยีนทีค่ะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 การคิดตัดสิน
ใจ	 หลังเรียนในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 เพิ่มข้ึนจาก	
คะแนนหลังเรียนในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 จำานวน	
18,	16	และ	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	60,	53.33	
และ	50	ตามลำาดับ	(ตาราง	1-4)

ตาราง 1	 คะแนนเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ร้อยละ	 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรู้	 
วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ระหว่างวงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	และวงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

การทดสอบ n S.D. ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 9.40 2.16 52.22

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 12.83 3.60 58.33

การรู้วิทยาศาสตร์
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 33.90 4.66 56.50

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 34.00 5.29 56.67

การคิดตัดสินใจ
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 79.57 9.91 66.31

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 81.10 8.85 67.58

ตาราง 2	 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านระหว่างวงจร
ปฏิบัติการที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงจรปฏิบัติการที่	1 21 70 10.52 58.44
วงจรปฏิบัติการที่	2 22 73.33 14.46 65.73
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อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล

ได้ดังนี้

1.	 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู	้ในวงจรปฏิบตักิารที	่1	ไดแ้ผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
จำานวน	 4	 แผน	 แผนละ	 2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	 8	
ชั่วโมง	 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีต่อ้งทา้ทายใหน้กัเรยีน	มปีฏสิมัพันธห์ลาก
หลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง	มีขั้นตอนการสอน	5	ขั้นตอน	คือ	(1)	
ขั้นสร้างความสนใจ	(Engagement)	(2)	ขั้นการ
สำารวจและค้นหา	 (Exploration)	 (3)	 ขั้นอธิบาย
และลงขอ้สรปุ	(Explanation)	(4)	ขัน้ขยายความรู	้ 

(Elaboration)	(5)	การประเมินผล	(Evaluation)	 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	 2555:	 32-33)	 การดำาเนินการจัด
กิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการ
ทำากิจกรรมกลุ่ม	2)	นักเรียนสามารถตอบคำาถาม
ครูได้ดี	3)	นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำาเสนอ
หน้าช้ันเรียน	 4)	 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นเนื่องจากได้สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง	
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติ
การที่	1	เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 โดยผู้สอนมี
บทบาทในการตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้น
พบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง	 แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการ	 หรือ 

ตาราง 3	 เปรยีบเทยีบคะแนน	การรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่เปา้หมายทีผ่า่น	ระหว่างวงจรปฏบิตัิ
การที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

การรู้วิทยาศาสตร์
วงจรปฏิบัติการที่	1 26 86.67 34.92 58.20
วงจรปฏิบัติการที่	2 24 80 35.67 59.45

ตาราง 4	 เปรียบเทียบคะแนน	การคิดตัดสินใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน	ระหว่างวงจรปฏิบัติ
การที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

การคิดตัดสินใจ
วงจรปฏิบัติการที่	1 29 96.67 80.41 67.01
วงจรปฏิบัติการที่	2 30 100 81.10 67.58
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วธีิการในการแก้ปญัหาและสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ประโยชน์	 (วีณา	 ประชากูล	 และประสาท	 
เนืองเฉลมิ,	2554:	216)	ชว่ยพฒันาทกัษะทีจ่ำาเปน็
ต่อผู้เรียน	 ในการศึกษาวิเคราะห์	 และสรุปข้อมูล	
หรือสร้างความรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน	 เช่น	
ทักษะการสืบเสาะแหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูล
จากการอา่น	การวเิคราะห์สิง่ทีอ่า่น	การสงัเคราะห์
ข้อมูล	 การสรุปข้อมูล	 การนำาเสนอข้อมูล	 การ
อภปิรายและโต้แยง้ทางวชิากร	และการทำางานกลุม่	 
(ทิศนา	 แขมมณี,	 2554:	 141)	 นอกจากน้ียัง
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา	คิดวิเคราะห์	คิดเชิงวิทยาศาสตร์	
คิดเชิงเหตุผล	 และคิดสร้างสรรค์	 (ประดิษฐ์	 
เหล่าเนตร์	 และณัฐภัสสร	 เหล่าเนตร์,	 2554:	
5-10)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 นงนุช	 
พระวงศ	์(2554:	84-105)	ได้ศกึษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่องระบบนิเวศ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะ
หาความรู้	 พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น	รู้จักใช้ทักษะกระบวนการคิด	รู้จักการ
แกป้ญัหา	มสีว่นรว่มในการปฏบิติักจิกรรม	มคีวาม
กระตือรอืรน้ในการเรยีน	มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

1.2	 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	 2	 ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	 จำานวน	 5	 แผน	 แผนละ	
2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	 10	 ชั่วโมง	 ผู้วิจัยได้พัฒนา
กิจกรรม	 ด้วยการกำาหนดสถานการณ์จากข่าว
ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 ให้นักเรียนมีโอกาส
ได้สืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
ฝึกกระบวนการทำางานที่มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหา	 การร่วมกันคิดตัดสินใจ	 ซึ่งในการ

ออกแบบขั้นตอนการสอนจะใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้	5	ขั้นตอน	คือ	(1)	ขั้นสร้างความ
สนใจ	 (Engagement)	 (2)	 ขั้นการสำารวจและ
คน้หา	(Exploration)	(3)	ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ	
(Explanation)	(4)	ขัน้ขยายความรู	้(Elaboration)	
(5)	การประเมนิผล	(Evaluation)	(สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555:	32-
33)	 ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกกระบวนการ
สอนร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สงัคม	ซึง่ม	ี6	ขัน้ตอน	ในการจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้ดงันี	้1)	ขัน้คน้หาประเดน็
ปญัหา	มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในขัน้สรา้ง
ความสนใจ	 2)	 ข้ันจัดกลุ่มและเรียงลำาดับความ
สำาคัญ	มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นการ
สำารวจและค้นหา	3)	ขั้นวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา	
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป	 4)	 ขั้นวางแผนการแก้ไขประเด็น
ปัญหา	และ5)	ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้	มา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นขยายความรู้	
6)	ขั้นประเมินผล	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2551:	
99-106)	 การดำาเนินการจัดกิจกรรมตามวงจร
ปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และสนกุไปกบักจิกรรม	2)	นกัเรยีนกลา้ทีจ่ะแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งประเด็นปัญหาอย่างมีเหตุผล
โดยใชค้วามรูจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทำาให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจาก
ได้เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม	3)	นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากประเดน็ทางสงัคม
โดยใช้เหตุผลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการสืบค้นด้วยตนเอง	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูร้ว่มกบัแนวคดิประเดน็ทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม	 ในวงจรปฏิบัติการที่	2	 เป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์	 โดยครูจะใช้ประเด็นทางสังคมที่
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เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการบรรยาย	
การอภิปราย	และการสืบเสาะหาความรู้	เป็นการ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม	โดย
นักเรียนต้องได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์	 การคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์	 และการตัดสินใจบนพื้นฐาน 
การมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อสร้างสังคมอนาคต
ที่ดี 	 ยกระดับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 
(Meaningful	 Learning)	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	
2551:	100	;	อ้างอิงมาจาก	Solomon,	1993)	
การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจและเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์	 จำาเป็นที่จะต้องให้เขาเหล่านั้น	
มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์	 พร้อมที่จะแก้ปัญหาและดำาเนินชีวิตใน
แต่ละวันอย่างปกติสุขโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานประกอบการคิดตัดสินใจ	 (ประสาท	 เนือง
เฉลิม.	2551:	101)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ	 ซีดเลอร์	 และคณะ	 (Zeidler	 and	 others,	
2009:	74-101)	ได้วิจัยการพัฒนาการคิดตัดสิน
ใจในประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 โดยใช้รูป
แบบการสะท้อนผลการคิดตัดสินใจ	 (Reflective	
Judgment	Model)	เป็นเครื่องมือวัดค่านิยมของ
ประเดน็ทีเ่กดิขึน้รวมถงึการอธบิายปญัหาโดยอา้ง
เหตุผลบนหลักฐานที่ปรากฏ	พบว่า	 กลุ่มทดลอง
มีผลการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น	 78%	 อย่างมี 
นัยสำาคัญ	ประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคมสนบัสนนุ
การสะท้อนผลการคิดตัดสินใจ	 พัฒนาการเข้าใจ
หลกัการทางวทิยาศาสตร	์อาศยัการวเิคราะห	์การ
สังเคราะห์	การวัดผลข้อมูลและการอ้างอิง	ความ
สามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง	 หลากหลาย
มุมมอง	 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน	 ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการทดลอง	 การสอนโดยใช้ประเด็น
ที่เป็นจริง	 มีความหมายแก่ผู้เรียนส่งผลให้เข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 การสะท้อนผลเพ่ือ
พัฒนาการคิดตัดสินใจ	 ไม่ใช่เพียงพัฒนาทักษะ
ทางวทิยาศาสตรแ์ตยั่งเปน็ประโยชนส์ำาหรบัทกัษะ 
พื้นฐานการใช้ชีวิตด้วย	

2.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การรู้วิทยาศาสตร์	และการคิดตัดสินใจ	คิด
เป็นร้อยละ	 52.22,	 56.50	 และ	 66.31	 ตาม
ลำาดับ	 ผลการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และ
การคิดตัดสินใจ	คิดเป็น	ร้อยละ	58.33,	56.67	
และ	67.58	ตามลำาดับ	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	มีคะแนนเฉลี่ย	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิด
ตดัสนิใจเพิม่สงูขึน้มากกวา่คะแนนเฉลีย่	หลงัจาก
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ใน
วงจรปฏิบัติการที่	 2	 มีประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กับสังคมที่อยู่ในความสนใจของสังคม	 มาจาก
ขา่วในหนงัสอืพมิพอ์อนไลน	์ซึง่เปน็ประเดน็ทีเ่ปน็
ปัจจุบัน	 เป็นที่สนใจของผู้เรียนและมีผลกระทบ
ต่อผู้เรียน	 จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ในการค้นคว้าและอภิปรายแสดงความคิดเห็น	ซึ่ง
ถ้าเป็นประเด็นพบในสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ	
ข่าว	สารคดี	นิตยสารหรือวารสารทางวิชาการจะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	 ซึ่ง
เป็นการใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการบรรยาย	 การ
อภปิรายและการสบืเสาะหาความรู	้ซึง่จดัไดห้ลาก
หลาย	ประเด็นที่เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่างๆ	หาจุดที่
สนใจ/เกิดการโต้แย้ง	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ	
และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้	 ต้องใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ 	 (Use 	 o f 	 Sc i en t i f i c	 
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Knowledge)	 การโต้แย้งมีเป้าหมายให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ	 ทักษะหนึ่งที่
ตอ้งมคีอืการคดิตดัสนิใจ	ทกัษะการทำาความเขา้ใจ
อย่างชัดเจน	 ทักษะการให้เหตุผล	 นักเรียนจะได้
เรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาคำาตอบของปัญหา
นั้นนั้นยังดำาเนินไปไม่มีที่สิ้นสุด	 และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าใจและเกิดการรู้วิทยาศาสตร์	 พร้อม
ที่จะแก้ปัญหาและดำาเนินชีวิตในแต่ละวันอย่าง
ปกติสุขโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานประกอบ
การคิดตัดสินใจ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	 2551:	
101)	 นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์	
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	 และการตัดสินใจบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อสร้างสังคม
อนาคตทีด่	ียกระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย	
การรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ตัดสินใจโดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วน
รว่มในการรบัรูแ้ละตดัสนิใจในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กันระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคม	 (ประสาท	 
เนืองเฉลมิ,	2551:	100	;	อา้งองิมาจาก	Solomon, 
1993)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อภัยวรรณ	
คำาภาศรี	 (2554:	105-113)	กมลรัตน์	ฉิมพาลี	 
( 2 554 : 	 1 01 - 1 1 6 ) 	 Wong s r i 	 a n d	 
Nuangchalerm	(2010)	พบวา่กจิกรรมการเรยีน
รูต้ามแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม	ทำาให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ด้านต่างๆ	สูงขึ้น	

เมื่อพิจารณาคะแนนที่ผ่านเกณฑ์เป็น
รายบุคคลพบว่าผลสัมฤทธิ์และการตัดสินใจเพิ่ม
ขึ้น	 แต่คะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ลดลง	 คะแนน
การรู้วิทยาศาสตร์ลดลงอาจมีผลเนื่องมาจาก	 ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม
ในภาคเรียนที่	 2	 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
หลายอย่างเช่น	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	กีฬา

สีโรงเรียน	การติวเพื่อสอบ	O–Net	และกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ	 ทำาให้นักเรียนบางคนขาดสมาธิ
ในการเรียน	 และเกิดความเหนื่อยล้าขณะท่ีครู
ทำากิจกรรมการเรียนการสอน	 นอกจากนี้ใน
ห้องเรียนยังมีเด็กพิเศษที่มีสมาธิสั้นและทักษะ
การใช้เหตุผลยังไม่ดีเท่ากับเด็กปกติ	ทำาให้รบกวน
สมาธิของเพื่อน	 และมีการหยอกล้อกันในเวลา
เรียน	บลูม	(Bloom,	1976:	139)	ได้อธิบายสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	คือ	ความรู้
ความสามารถและทักษะต่างๆ	 ของผู้เรียนที่มีมา
ก่อน	 แรงจูงใจที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ใน
สิ่งใหม่ๆ	ได้แก่	ความสนใจในวิชาที่เรียน	เจตคติ	
เนื้อหา	และประสิทธิภาพ	ในการเรียนการสอนที่
นักเรียนได้รับ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ลิน	และ
มิ้นท์ซ	(Lin	and	Mintzes,	2010:	993-1017)	
ได้ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียน
โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็น
ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชวิ้ทยาศาสตร	์
พบว่าความสำาเร็จในการเรียนรู้การโต้แย้งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการโต้แย้งมาก่อน
แตจ่ะเกีย่วขอ้งกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน
โดยนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถสงูจะมกีารโตแ้ยง้สงู
กว่านักเรียนที่มีความสามารถต่ำาในเรื่องของการ
หาเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้ง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

ครูต้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับนักเรียน
ในขั้นตอนการทำากิจกรรมก่อนเริ่มเรียน	ควรสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดการสืบค้น
หาข้อมูล	 อภิปราย	 และเกิดการโต้แย้ง	 โดยใช้
เหตุผล	แต่ก็ต้องทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม	 เพราะอาจทำาให้เด็ก
เกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากเรียนได้	 ถ้าใน
หอ้งเรยีนมเีดก็พเิศษหรอืสมาธสิัน้	ครคูวรใหค้วาม
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ใส่ใจและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เวลาที่ใช้ในการพัฒนาการคิดตัดสินใจ	

และการรูว้ทิยาศาสตร	์อาจมผีลตอ่การวจิยั	ดงันัน้
การวจิยัครัง้ตอ่ไปควรเพิม่ระยะเวลา	หรอื	กำาหนด
ช่วงของการพัฒนาตัวแปร	เช่น	A-B-A-B	Design	
และ	Experimental	Design
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
The Comparison of Learning Achievement in Momentum and 
Collisions Subject of Critical Thinking and Scientific Attitude 
of Mathayomsuksa 4 Students Who Learned Organization  
Learning Using Constructivism Theory and Approach  
Conventional

กัญญาภัทร เหิมขุนทด1, บุญชม ศรีสะอาด2, กนกพร ทองสอดแสง3

Kanyapat Hermkhuntod1, Boonchom Srisaard2, Kanokporn Tongsodsang3 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติ

วิสซึมกับแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ	รายวชิาฟสิกิส	์เรือ่ง	โมเมนตมัและ
การชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และ	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	กลุ่มสายวิทยาศาสตร์	
–	 คณิตศาสตร์	 ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด	 อำาเภอ
ด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	31	จำานวน	70	คน	
จาก	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	จากนั้นแบ่งเข้ากลุ่มทดลอง

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	ได้ผลดังนี้	กลุ่มทดลอง	คือ	ห้อง	4/5	จำานวน	35	คน	ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	และกลุ่มควบคุม	คือ	ห้อง	4/6	จำานวน	35	คน	ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึม	2)	แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4)	แบบ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ	5)	แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	E1/E2	E.I.	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	(one	–	way	MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	แผนและการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	รายวชิาฟสิกิส	์เรือ่ง	โมเมนตมัและการ
ชน	ชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่4	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	79.69/79.54	สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้75/75	แตแ่ผน
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	72.91/70.51	ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75

2.	คา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึและแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ	เท่ากับ	0.6930	และ	0.5279	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม,	การจัดการเรียนรู้แบบปกติ,	ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน,	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	1)	to	develop	plans	and	organization	learning	

using	constructivism	theory	and	the	plans	and	organization	learning	using	conventional	in	
momentum	and	collisions	subject	of	mathayomsuksa	4	students	with	a	required	efficiency	
of	75/75,	2)	find	out	an	effectiveness	index	of	organization	learning	using	constructivism	
theory	and	the	plans	and	organization	learning	using	conventional	and	3)	compare	learning	
achievement,	critical	thinking	and	scientific	attitude	in	momentum	and	collisions	subject	of	
mathayomsuksa	4	students	who	learned	by	organization	learning	using	constructivism	theory	
and	organization	learning	using	conventional.	The	sample	used	in	this	research	consisted	
of	70	students	of	mathayomsuksa	4	science	-	math	group	in	the	first	semester	of	2013	
academic	 year	 at	Mathayomdankhuntod	School,	Dankhuntod	District,	Nakhonratchasima	 
Province.	 The	 school	 is	 under	 the	 Office	 of	 Educational	 Service	 Area	 31.	 The	 sample	
was	 from	 a	 purposive	 sampling.	 The	 first	 group	 is	 35	 students	 in	 class	 4/5  studied	 
organization	learning	using	constructivism	theory	and	the	second	group	is	35	students	in	
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class	4/6	studied	organization	learning	using	conventional,	by	samples	random	sampling	
method.	The	instrument	used	in	the	research	4	types	were	1)	the	plans	for	organization	of	
constructivism	theory	 learning	and	the	plans	 for	organization	of	conventional	 learning,	2)	
a	learning	achievement	test,	3)	a	critical	thinking	test	and	4)	a	scientific	attitude	test.	The	
statistics	used	in	this	research	were	mean,	percentage,	standard	deviation,	E1/E2,	E.I.	and	
hypothesis	testing	used	one	–	way	MANOVA.

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	plans	and	organization	learning	using	constructivism	theory	and	in	momentum	 
and	collisions	subject	of	Mathayomsuksa	4	students	had	the	efficiency	of	79.98	/	79.54	
higher	 than	 the	 criteria	 defined	 75/75,	 but	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 
conventional	efficiency	of	72.91/70.51	lower	criteria	defined	75/75.

2.	 The	 effectiveness	 indexes	 of	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 
constructivism	 theory	 and	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 conventional	 had	 
value	of	0.6930	and	0.5279	respectively.	

3.	 The	 students	 who	 learned	 by	 the	 plans	 for	 organization	 learning	 using	 
constructivism	 theory	 had	 higher	 learning	 achievement	 critical	 thinking	 and	 scientific	 
attitude	 in	 the	 momentum	 and	 collisions	 subject	 than	 the	 students	 who	 learned	 by	 
the	 plans	 for	 organization	 learning	 using	 conventional.	 It	 was	 significantly	 different	 at	 
the	level	of	.01.

Keywords:	organization	 learning	 using	 constructivism	 theory,	 organization	 learning	 using	
conventional,	learning	achievement,	critical	thinking,	scientific	attitude

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในสังคมทั้ง

ปัจจุบันและอนาคต	เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนในชีวิตประจำาวัน	 ตลอดจนเทคโนโลยี	
เครื่องมือเครื่องใช้	และผลผลิตต่างๆ	เพื่ออำานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทำางาน	 เหล่านี้
ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสม
ผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ	
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดต่างๆ	
และสามารถตรวจสอบได้	 ดังนั้นทุกคนจึงจำาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพ่ือที่จะ

มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 สามารถนำาความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล	สร้างสรรค์	และมีคุณธรรม	(สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551)

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีผลต่อคุณภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา	 คือ	 นักเรียนขาดกระบวนการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์	ไม่สามารถคิดและวิเคราะห์
แบบมีเหตุผล	 ขาดทักษะในการเลือกสรรข้อมูล
อยา่งเหมาะสม	ไมส่ามารถนำาความรูว้ทิยาศาสตร์
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ที่เรียนไปสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้	 การจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมยังคงเน้นเนื้อหา	 ไม่เน้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด	 การ
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	2547)	

ดังนั้นครูต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนร่วมกัน	 มี
การร่วมมือกันทำางานและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	
โดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัให้มากทีส่ดุ	กระบวนการ
เรยีนรูน้ีเ้รยีกวา่ทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์	(construc-
tivist	theory)	เปน็ทฤษฎกีารเรยีนรูด้้วยการกระทำา
ของตนเอง	 โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการต่างๆ	 กัน	 อาศัยประสบการณ์เดิมซึ่ง
อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเข้าใจหรือข้อ
เท็จจริงที่มีอยู่	 เป็นการพัฒนาแนวคิดจากความ
เชื่อเดิมไปสู่แนวคิดใหม่	 หรือเป็นการเพิ่มเติม
แนวคิดใหม่เข้าไปสู่แนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว	 และ
เปน็การปรบัแนวคิดโดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ด้รบัมาใหม่	
(นันทิยา	บุญเคลือบ,	2540)	ซึ่งวิธีการนี้จะนำาไป
สู่การพัฒนาความสามารถในการคิด	เช่น	การคิด
วเิคราะห์	การคดิอยา่งมวีจิารญาณ	และการคดิแก้
ปัญหา	เป็นต้น

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	
ทักษะหน่ึงที่ผู้เรียนควรนำามาใช้ในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกระบวนการ	 คือ	 การคิดอย่างมีวิจาร
ญาณ	เปน็การคดิพิจารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบ	
จากหลกัฐาน	ขอ้มลูทีเ่ช่ือถอืได้	มาสรปุและตดัสนิ
ใจว่าสิ่งใดถูกต้อง	 สิ่งใดควรเชื่อ	 สิ่งใดควรเลือก	
หรือสิ่งใดควรทำา	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึง
เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนในการตัดสินใจเมื่อ
ต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาต่างๆ	 ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม	(Watson	and	Glaser,	1964	;	Band-
man,	1995	;	สุวิทย์	มุลคำา,	2547)	ซึ่งสิ่งเหล่านี้

จะสง่ผลตอ่เจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวิทยาศาสตรข์อง
ผู้เรียน	 โดยการสังเกตพฤติกรรมในการแสวงหา
ความรู้	 และแสดงออกให้เห็นถึงการใช้สติปัญญา
หรือความคิดของนักวิทยาศาสตร์	 ที่เป็นผลจาก
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมที่หลาก
หลาย	 (Munby,	 1983	 ;	 สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,	2551)

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติที่ดีในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะนำาแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหาเพื่อผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
ในรายวิชาวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการ
ชน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จึงนำาเอาความ
รู้ต่างๆ	 การคิดอย่างมีจารณญาณ	 และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
4	 และจะนำาผลที่ได้มาจากการทดลองวิเคราะห์
สถิติพื้นฐาน	 และตรวจสอบตามสมมติฐานโดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	
(one	 –	 way	 MANOVA)	 เป็นการวัดตัวแปร
ตามหลายตัวพร้อมกัน	 ทำาให้มองเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม	 ซึ่งจะบอกเก่ียวกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันโดยรวมในทุก
ตัวแปร	 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อพัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึกบัแผนและการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัม
และการชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

2.	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส
ซึม	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชา
ฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	รายวิชาฟิสิกส์	เรื่อง	โมเมนตัมและ
การชน	ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ระหวา่ง
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนว

คอนสตรัคติวิสซึม	รายวิชาฟิสิกส์	เรื่อง	โมเมนตัม
และการชน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	
นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา ปีที่ 	 4 	 กลุ่ มสาย	
วิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์	สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 31	 จำานวน	 6	
โรงเรยีน	ไดแ้ก	่โรงเรยีนมธัยมดา่นขนุทด	โรงเรยีน
หนองกราดวฒันา	โรงเรยีนขามสะแกแสง	โรงเรยีน
หนองบัวละครวิทยา	 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา	
และโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์	 2	 จำานวน	
1,259	คน	

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ 	
คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กลุ่มสาย
วิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์	ที่กำาลังในภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด	

อำาเภอด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	31	
จำานวน	2	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	70	คน	ได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	และ
จากการตรวจสอบผลการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง	 2	
ห้อง	 พบว่า	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 จากนั้นแบ่ง
เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีการจับสลาก	ผลเป็นดังนี้

กลุ่มทดลอง	 คือ	 ห้อง	 ม.	 4/5	 จำานวน	
35	คน	ไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคั
ติวิสซึม

กลุม่ควบคมุ	คอื	หอ้ง	ม.	4/6	จำานวน	35	
คน	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	
เรื่อง	โมเมนตัมและการชน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	
โดยมจีำานวนแบบละ	5	แผน	เวลาแผนละ	4	ชัว่โมง	
รวมเวลาสอนทั้งหมด	20	ชั่วโมง

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชนิดปรนัย	5	ตัวเลือก	จำานวน	25	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยตัง้แต	่.29	ถงึ	.61	คา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่	 .77	 ถึง	 .94	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.99

3 . 	 แบบทดสอบวัดการ คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	25	
ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	 .40	ถึง	 .63	ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	.81	ถึง	.97	และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ	.99

4.	 แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	 scale)	 5	
ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตัง้แต	่.36	ถงึ	.90	และคา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั	.96
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การดำาเนินการวิจัย

1.	ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนในการจัดการเรียน
รูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึและการจดัการเรยีนรู้
แบบปกติ

2.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	 -	 test)	 โดย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และแบบวัดเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	

3.	ดำาเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 จน
ครบทั้ง	5	หน่วย	ตามเวลาที่กำาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง	2	รูปแบบ

4.	ทดสอบหลังเรียน	(post	-	test)	โดย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และแบบวัดเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบ
ก่อนเรียน	

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของแผนและ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดยคำานวณ
หาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และใช้สูตร	E1	/	E2	

2.	วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผน
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส
ซึมและแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดย
คำานวณหาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และใช้สูตร	E.I.

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ระหว่างนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึม	 และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดย
ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วยการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	 (one	 –	 way	
MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	ตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้	75/75	ดังตาราง	1	และ	2

ตาราง 1	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม

จำานวน
นักเรียน

(n)

คะแนนระหว่างเรียนจากใบงาน
และแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียน

คะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ
(E

1
)

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ	
(E

2
)

35 100 79.69 6.57 79.69 25 19.89 1.88 79.54

X X
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จากตาราง	1	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากใบงานและแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ	 79.69	 และค่าเฉลี่ยของ

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิด
เปน็รอ้ยละ	79.54	แสดงว่า	แผนการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	
79.69/79.54	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75	

ตาราง 2	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

 
จำานวน
นักเรียน

(n)

คะแนนระหว่างเรียนจากใบงานและแบบทดสอบ
ย่อยท้ายหน่วยการเรียน

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ
(E

1
)

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ	
(E

2
)

35 100 72.91 4.97 72.91 25 17.63 1.83 70.51

จากตาราง	2	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนและการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตมิคีา่เฉลีย่ของ
คะแนนจากใบงานและแบบทดสอบย่อยทา้ยหน่วย
การเรียนคิดเป็นร้อยละ	72.91	และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ	 70.51	หมายความว่า	 แผนและการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
72.91/70.51	ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75

2.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	ดังตาราง	3	

ตาราง 3	 คา่ดัชนีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิิสซมึและแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ n

คะ
แนน
เต็ม
(40)

คะแนนรวม ร้อยละของคะแนนรวม

E.I.
ร้อยละ	
E.I.ก่อน

เรียน
หลัง
เรียน

ก่อน
เรียน

หลังเรียน

คอนสตรัคติวิสซึม 35 875 292 696 33.37 79.54 0.6930 69.30

ปกติ 35 875 279 617 31.89 70.51 0.5279 52.79
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จากตาราง	3	พบวา่	แผนการจดัการเรยีน
รู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	
0.6930	และ	0.5279	ตามลำาดับ	หมายความว่า	
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต	ิทำาใหนั้กเรยีน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ	 69.30	 และ	

52.79	ตามลำาดับ

3.	 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	
โมเมนตัมและการชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ	ดังตาราง	4

ตาราง 4	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F p

Pillai,s trace

Wilks, lambda

Hotelling,s trace

Roy,s largest root

.489

.511

.958

.958

3.000

3.000

3.000

3.000

66.000

66.000

66.000

66.000

21.071

21.071

21.071

21.071

.000

.000

.000

.000

จากตาราง	 4	 พบว่า	 นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 แตกต่างกันอย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จงึไดท้ำาการทดสอบ
เปรียบเทียบแยกทีละตัวแปรตาม	 (Univariate	
Test)	ดังตาราง	5

ตาราง 5	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติแบบแยกทีละตัวแปรตาม	2	ตัวแปร	(univariate	test)

ตัวแปรตาม SS df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน						Contrast
																																	Error

89.157
233.714

1
68

89.157
3.437

25.941 .000

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ			Contrast
																																	Error

188.929
308.914

1
68

188.929
4.543

41.588 .000

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์							Contrast
																																	Error

26.414
147.886

1
68

26.414
2.175

12.146 .001
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จากตาราง	5	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและ
การชน	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

อภิปรายผล
1.	 แผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนว

คอนสตรัคติวิสซึม	 และแผนและการจัดการเรียน
รู้แบบปกติ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	79.69/79.54	
และ	 72.91/70.51	 ตามลำาดับ	 อยู่ในเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้คือ	 75/75	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้
ดำาเนินศึกษาหนังสือ	 ตำารา	 เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้นวคอนสตรคัติวสิ
ซึมตามแนวคิดของมาร์ติน	(Martin,	1994)	และ
มนต์ชัย	พงศพรนฤวงษ์	(2552)	มาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้	ดังนี้	1)	ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
และนำาเสนอปญัหา	2)	ขัน้ปฏิบติั	เปน็ขัน้ทีนั่กเรยีน
ในกลุม่รว่มมอืกนัเรยีนรู	้3)	ขัน้สะทอ้นความรู	้เปน็
ขั้นที่นักเรียนอภิปราย	วิเคราะห์	เปรียบเทียบ	หา
ข้อสรุปในกระบวนการปฏิบัติ	 4)	 ขั้นสร้างความรู้	
เป็นขั้นที่นักเรียนทั้งช้ันร่วมกันสรุปกระบวนการ
ปฏิบัติ	 และ	 5)	 ขั้นประเมินผล	 ซึ่งได้ลำาดับตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	 และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการรู้	 มาตรฐาน
การเรียนรู้	 และตัวชี้วัด	 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	และได้
ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอ
แนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผ่าน
การประเมินตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา	และด้านการวัดและประเมินผล	เพื่อ
ให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสม
และสามารถนำามาจัดการเรียนรู้ได้	 อีกทั้งได้ผ่าน
การทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่างจริง	 เพื่อหาความเหมาะสมของ
เวลาในการจดักจิกรรมสือ่การเรยีนรู	้และปรมิาณ
เนื้อหา	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึม	 ที่มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า	และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูผู้
สอน	 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้	 อภิปรายผลหาข้อ
สรุปข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลจากสถานการณ์
หรือโจทย์ปัญหา	และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จนบรรลุจุดประการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้	สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	
(2543:	 25)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 การเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม	 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอด
เวลาเมือ่มกีจิกรรมเกดิขึน้	มกีารปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนั
และกนัทัง้สองฝา่ย	โดยทีต่า่งฝา่ยตา่งเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกัน	 และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	มัณฑนา	แพทย์ผล	
(2550)	 ท่ีพบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม	 เรื่อง	 ระบบจำานวนเต็ม	 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 92.42/91.67	 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้	80/80	ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมี
ประสิทธิภาพต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอาจเนื่องมา
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
และครูผู้สอนค่อนข้างน้อย	 เพราะเน้นการศึกษา
ดว้ยตนเองกอ่นจะนำาขอ้มลูทีไ่ดม้ารว่มกนัอภปิราย
ผล	 จึงทำาให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง	 ต่ำา	 ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยตนเอง	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าเท่ากับ	0.6930	และ	
0.5279	 ตามลำาดับ	 หมายความว่านักศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิด
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เป็นร้อยละ	69.30	และ	52.79	ตามลำาดับ	ทั้งนี้
เน่ืองมาจากบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมนั้น	 ครูเปรียบเสมือน
ผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยการคอย
กระตุ้นผู้เรียนด้วยเทคนิคการตั้งคำาถาม	นำาเสนอ
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย	 สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อย่างอิสระ	 เน้นกระบวนการหาคำาตอบ
มากกว่าความถูกต้องของคำาตอบ	 เปิดโอกาสให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่	
สอดคล้องกับ	 บรูคส์	 และบรูคส์	 (Brooks	 and	
Brooks,	1999:	16	-	17)	ที่กล่าวถึงบรรยากาศ
ของห้องเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมไว้ว่าครู
ต้องคิดว่านักเรียนเปรียบเสมือนหนึ่งนักคิด	 ซึ่ง
เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีด้วยตัวนักเรียนเอง	 ดังน้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดแนวทางที่จะ
ให้นักเรียนแสวงหาคำาตอบจากคำาถาม	เน้นแหล่ง
ข้อมูลและสิ่งที่อยู่รอบๆ	 ตัว	 โดยครูจะทำาหน้าที่
เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริม	ค้นหาความคิดของนักเรียน	
เพื่อจะได้เข้าใจความคิดร.บยอดของนักเรียน	
และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล	 ทองด้วง	
และคณะ	(2556)	พบวา่	ดชันปีระสทิธผิลของบท
เรียนบนเครือข่ายท่ีสร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์	 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่พัฒนาขึ้น	 มีค่าเท่ากับ	
0.8464	หรือคิดเป็นร้อยละ	84.64	หมายความ
ว่า	 บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต์ทำาใหผู้เ้รยีนมคีะแนนหลงัเรยีนเพ่ิมขึน้
จากก่อนเรียน	สว่นการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตโิดย
สอนตามคู่มือครู	 จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองน้ัน	อาจจะทำาใหนั้กเรยีน
ท่ีมีผลสมัฤทธิท์างเรยีนอยู่ในระดับปานกลาง	และ
ต่ำา	 เกิดความท้อแท้ในการเรียนเนื่องจากต้องแก้
ปัญหาจากโจทย์	 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ี	 จึงส่ง
ผลต่อความก้าวหน้าทางเรียนของนักเรียนทั้ง	 2	
กลุม่	ทีม่คีวามก้าวหนา้ทางการเรยีนทีแ่ตกตา่งกนั

3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตัคติวิสซึม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก	ครูที่จะต้องทำาหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะแนวทาง	สร้างแรงจูงใจอำานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการ
สอนทีเ่นน้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบันกัเรยีน	
นกัเรยีนกบัคร	ูสง่เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
ด้วยการให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
จากปัญหาที่กำาลังเผชิญ	 สอดคล้องกับวรรณทิพา	
รอดแรงคา้	(2541:	26)	ไดก้ลา่วถงึบทบาทของครู
ในการเรยีนการสอนตามแนวคอนสครคัตวิิสซมึว่า	
ครมูบีทบาทเพยีงเปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน	 นักเรียน
กับครู	 ครูต้องช่วยให้นักเรียนพิจารณาในสิ่งที่ถูก
ต้องจากสิ่งเร้า	 บทบาทของครูเป็นผู้วินิจฉัยทำา
หน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีของนักเรียน	 ครูต้องจัดหาสื่อ
และจัดหากิจกรรมใหม่ๆ	 ให้กับนักเรียนเพื่อช่วย
ให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใหม่ๆ	บทบาทของครู
เป็นนักวิจัย	คือ	ต้องให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิด	
ผลงานวจิยัในชัน้เรยีนกบัครคูนอืน่ๆ	ในฐานะทีค่รู
ชว่ยนกัเรยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้	สอดคลอ้งกบัผลการ
วจิยัของนติยา	ฉมิวงศ	์(2551)	พบวา่	นกัเรยีนทีไ่ด้
รบัการสอนตามแนวคอนสตคัตวิสิซมึ	มผีลสมัฤทธิ์
หลงัเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต	ิ
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ดา้นดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารญาณครูทำาหน้าที่กระตุ้นนักเรียน
ด้วยคำาถามที่ท้าทาย	เช่น	ประเด็นสำาคัญคืออะไร	
ความคดิเหน็ของนกัเรยีนตอ่เรือ่งนีค้อือะไร	รวมทัง้
ประเดน็ปญัหาตา่งๆ	การทดลองทางวทิยาศาสตร์
ด้วยตนเองของนักเรียน	 สอดคล้องกับสุมาลี	 
ชัยเจริญ	 (2551:	 109)	 ที่กล่าวถึงคุณค่าของ
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การนำาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้	 ที่สามารถส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่า	 ภารกิจการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมท่ีผ่านการลงมือกระทำาของผู้เรียน
อย่างตื่นตัว	ภารกิจการเรียนรู้ตามสภาพจริง	และ
จัดให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ตลอด
จนการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองใหม้ากกวา่เดิม	
มีการถ่ายโอนความรู้	การสร้างความหมายในการ
เรยีนรูข้องตนเอง	ดา้นเจตคตเิชิงวทิยาศาสตร	์พบ
ว่า	นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่หลาก
หลาย	 มีแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนที่
เร้าความสนใจ	 สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปในชีวิต
ประจำาวัน	 นักเรียนความสนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียนเป็นอย่างดี	 จึงทำาให้นักเรียนมีความ
รู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 ดังที่สถาบันส่ง
เสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(2546:	
149)	 ที่ให้ความหมายของเจตคติวิทยาศาสตร์
ไว้ว่า	 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์	
ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย	 ความรู้สึกดังกล่าว	 ได้แก่	
ความพอใจ	 ความศรัทธาและซาบซึ้ง	 เห็นคุณค่า
และประโยชน์	 ตระหนักในคุณโทษ	 ความต้ังใจ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	 การ
เลือกใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ	
การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรอ์ย่างมคีณุภาพ	โดย
ใคร่ครวญ	 ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย	 ส่งผลให้
นกัเรยีนมเีจตคตทิีดี่ต่อวทิยาศาสตร	์สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของอรพินธ์	 ช่วยค้ำาชู	 และคณะ	 (2554:	
25	 -31)	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.51	 อยู่ในระดับมาก	 ท้ังน้ีการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสตรัคติวิสซึมสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ตรง
ที่	 ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน	 ต่ืนเต้น	 ท้าทาย	

และมีความเป็นมิตร	 จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมมีเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	ครคูวรสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้
เป็นกันเองกับนักเรียน	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
กล้าแสดงออก	 และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	 ครู	 มี
มากขึ้น	

1.2	ครคูวรควบคมุเวลาในการเรยีนรูแ้ละ
แจง้เวลาทีช่ดัเจนในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้
ในนักเรียนทราบ

1.3	 ครูควรให้ความสำาคัญของข้ันตอนที่
ได้คำาตอบมากกว่าความถูกต้องของคำาตอบ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตัคติวิสซึม	ให้มีความหลากหลาย	โดย
การผสมผสานเทคนคิในการเรยีนรูต้า่งๆ	หรอืสอด
แทรกกระบวนการคิด	 เช่น	 การเรียนรู้ตามแนว
คอนสตัคติวิสซึมที่เน้นการเรียนรู้แบบให้ปัญหา
เป็นฐาน	เป็นต้น

2.2	ควรออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวคอนสตคัตวิสิซมึ	ทีเ่นน้ทกัษะในศตวรรษที	่21	
เช่น	ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	เป็นต้น

2.3	 ควรนำาแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตัคติวิสซึม	 ไปพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 โปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณจ์ำาลอง	การสรา้งบลอ็กเพือ่ใหน้กัเรยีน
และผู้สอนได้ปฏิสัมพันธ์กันมาขึ้น	
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ผลของการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ TAI ผา่นเวบ็โดยใชก้ารจดัการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สามารถในการทำางานเป็นทีม ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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Students
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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	1)	เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปทีี	่1	ทีม่รีะดับผลการเรยีนแตกต่างกนั	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่น
เวบ็โดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี1	และ	2)	เพือ่
เปรียบเทียบความสามารถในการทำางานเป็นทีม	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีระดับความ
สามารถในการทำางานเปน็ทมีแตกตา่งกนัทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา	การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/6	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	
อำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	
จำานวน	40	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วม
มือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	
1.00	ทุกข้อ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	0.50	2)	 เว็บแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	ดร.คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง
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โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 85.08/84.69	 3)	 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.33	–	0.67	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	
(r)	ตั้งแต่	0.56	–	0.94	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.99	และ	4)	แบบประเมินพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีม	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.49	–	0.85	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้	t	–	test	dependent	sample	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	ทีม่รีะดบั
ผลการเรยีนแตกตา่งกนั	ทีเ่รยีนด้วยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใชก้ารจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงาน	ดังนี้

1.1	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บ
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 1.2	 นักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนปานกลางที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	1.3	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำาที่เรียนด้วย
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.01	

2.	ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทำางานเป็นทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	ที่มีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมแตกต่างกัน	ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ดังนี้

2.1	นกัเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการทำางานเปน็ทมีสงูทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
เทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
1	มีความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
2.2	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการทำางานเปน็ทมีปานกลางทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
เทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
1	มีความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
2.3	นักเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถในการทำางานเปน็ทมีต่ำาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	
TAI	ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	1	มี
ความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 บทเรียนบนเว็บ,	 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI,	 การเรียนรู้แบบโครงงาน,	 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถในการทำางานเป็นทีม	
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Abstract
The	purposes	of	this	research	1)	were	to	compare	learning	achievement	of	seventh	

grade	students	with	different	 level	before	and	after	 study	by	web	 -	based	using	project	
based	 learning	management	with	 cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	
in	career	technology	1	subject	of	seventh	grade	students,	and	2)	were	to	compare	team	
working	ability	of	seventh	grade	students	with	different	level	before	and	after	studying	by	
web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	
accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	of	seventh	grade	student.	The	sample	
was	40	seventh	grade	students	in	the	first	semester	of	2013	academic	year	at	Ratchasima	 
witthayalai	 School	NakhonRatchasima	Province.	 The	 sample	was	 from	a	cluster	 random	 
sampling.	The	instruments	used	in	the	study	4	types	were:	1)	the	lesson	plans	which	web	
-	 based	 using	 project	 based	 learning	management	 with	 cooperative	 learning	with	 team	 
accelerated	 instruction	 consistency	 were	 1.00,	 which	 is	 higher	 than	 the	 all	 the	 0.50,	 
2)	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	
team	accelerated	instruction	efficiencies	85.08/84.69,	3)	a	learning	achievement	test	with	
item	difficulties	(p)	ranging	0.33	–	0.67,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.56	–	0.94,	
and	reliability	of	0.99	and	4)	team	working	ability	with	item	discriminating	power	(r)	ranging	
0.49	–	0.85,	and	reliability	of	0.93.	The	statistics	used	in	this	research	testing	used	t	–	test	
dependent	sample.	

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	comparison	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	different	
level	before	and	after	study	by	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	
cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	 in	career	 technology	1	subject	of	
seventh	grade	students:	

1.1	The	students	had	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	higher	
level	 who	 learned	 by	 the	 web	 -	 based	 using	 project	 based	 learning	management	 with	 
cooperative	learning	with	team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	
learning	achievement	after	higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	1.2	The	
students	had	learning	achievement	of	seventh	grade	students	with	medium	level	who	learned	
by	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	
team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	learning	achievement	after	
higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	1.3	The	students	had	learning	 
achievement	of	seventh	grade	students	with	 low	 level	who	 learned	by	 the	web	 -	based	 
using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	accelerated	
instruction	 in	career	 technology	1	subject	had	 learning	achievement	after	higher	before,	 
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It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01.

2.	The	comparison	 team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	different	
level	before	and	after	study	by	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	
cooperative	 learning	with	 team	accelerated	 instruction	 in	career	 technology	1	subject	of	
seventh	grade	students:	

2.1	The	students	had	team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	higher	level	
who	learned	by	the	web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	
learning	with	team	accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	team	working	
ability	after	higher	before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	2.2	The	students	
had	team	working	ability	of	seventh	grade	students	with	medium	level	who	learned	by	the	
web	-	based	using	project	based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	
accelerated	instruction	in	career	technology	1	subject	had	team	working	ability	after	higher	
before,	It	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	2.3	The	students	had	team	working	
ability	of	seventh	grade	students	with	low	level	who	learned	by	the	web	-	based	using	project	
based	learning	management	with	cooperative	learning	with	team	accelerated	instruction	in	
career	technology	1	subject	had	team	working	ability	after	higher	before,	It	was	significantly	
different	at	the	level	of	.01.

Keywords:	web-based	 instruction,	 cooperative	 learning	with	TAI,	 project	 based	 learning,	
learning	achievement,	team	learning	ability	

บทนำา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารได้สง่ผลใหว้งการศกึษา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท	 หน้าที่	 และการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญ
ก้าวหน้าที่เกิดขึ้น	เช่น	การเปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้สอนมาเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียน	
เพื่อคอยช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเกิดปัญหาในการ
เรียนรู้	 ต้องรู้จักการบูรณาการวิธีการสอน	 บูรณ
าการสื่อ	 และกิจกรรมไอซีทีเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน	(กิดานันท์	มลิทอง,	
2548)	 และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ี
นิยมนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	คือ	บทเรียนบน

เว็บ	(web	–	based	instruction:	WBI)	บทเรียน
บนเวบ็	เปน็สือ่ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะมุง่
เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลาแมอ้ยูต่า่งสถานทีห่รอือยูห่า่งไกล	มกีาร
จดัเตรยีมสือ่ทีห่ลากหลาย	เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้
ข้อมูลในรูปแบบการนำาเสนอแบบข้อความ	 ภาพ
นิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	เสียง	และวีดิทัศน์	ซึ่งเป็นการ
ค้นหาความรู้ที่ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (ธนดล	 ภูสีฤทธิ์,	 2551)	
แต่ในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ	
ผูส้อนจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาหาวธิกีารจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยเนน้ผูเ้รยีนให้
แสวงหาความรู้	 การปฏิบัติในสภาพจริงของการ
ทำางาน	มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
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ประยุกต์ใช้	 มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ประเมิน	 และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	 (ศศิธร	 เวียงวะลัย,	 2556)
นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยสะท้อนจากที่ผู้
เรยีนสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาหรอืเลอืกทำาโครง
งานหรอืชิน้งานในหวัขอ้ทีส่นใจในขอบเขตเน้ือหาวิ
ชานั้นๆ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)

การเรยีนรูแ้บบโครงงาน	เปน็กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
จากแหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลายและลงมอืปฏิบติังาน
จรงิดว้ยตนเองหรอืกลุม่เพ่ือนอย่างเปน็ระบบ	มขีัน้
ตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนจนได้ข้อสรุป
และผลงานของตนเองหรือกลุ่ม	(ลัดดา	ภู่เกียรติ,	
2547)	 ดังนั้นการทำาเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือจึง
จำาเป็นในการนำามาใช้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้โครง
งาน	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือ
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล	 เป็นวิธี
การสอนทีผ่สมผสานระหวา่งการเรยีนแบบรว่มมอื	
(cooperative	 learning)	และการสอนรายบุคคล	
(individualized	instruction)	เข้าด้วยกัน	เพื่อแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนด้วยตนเอง	 เน้นการ
ทำางานเป็นกลุ่ม	 โดยผู้เรียนในกลุ่มจำาศึกษาและ
เรียนรู้ร่วมกัน	 มีการตรวจสอบร่วมกัน	 และช่วย
เหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเรียน	 (Slavin,	
1995)	 ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วม
กับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพื่อนเป็นรายบุคคลนี้	 จะสามารถส่งเสริมความ
สามารถในการทำางานเป็นทีม	 เพราะการจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้	 จะทำาให้ผู้เรียนที่มีความแตก
ต่างกัน	มารวมกลุ่มกัน	แล้วนำาเอาจุดเด่น	ความรู้	 
ความสามารถที่แตกต่างกันในส่วนที่ดีที่สุดของ
แตล่ะคนมาทำางานร่วมกนั	และช่วยเหลอืกนัในการ
แก้ปัญหาต่างๆ	เพ่ือใหบ้รรลตุามเปา้หมายของทมี	 
(วราภรณ์	ตระกูลสฤษดิ์,	2549)

จากการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีดังกล่าว	
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
1	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยนำาแนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	 ร่วมกับการสร้างสื่อ
บทเรยีนบนเวบ็โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครง
งาน	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำาการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ต่างๆ	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และสร้าง
องค์ความรู้	 นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจ
ในการนำาสื่อบทเรียนบนเว็บนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่
มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน	 ที่เรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	1

2.	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่	1	ที่มีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีม
แตกต่างกันที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	1

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงที่

เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียน	

2.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปาน
กลางที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

3.	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำาที่
เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน	

4.	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีสงูทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอื
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	มีคะแนนความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

5.	 นักเรียนที่มีระดับความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมปานกลางที่เรียนด้วยการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 มีคะแนน
ความสามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน

6.	นักเรยีนทีม่รีะดับความสามารถในการ
ทำางานเปน็ทมีต่ำาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนแบบรว่มมอื
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	มีคะแนนความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี 	 คือ	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย	 ที่ เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 1	ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2556	
จำานวน	775	คน	จากจำานวน	16	ห้องเรียน	กลุ่ม
ตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/6	
ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	
sampling)	จำานวน	1	หอ้งเรยีน	รวมทัง้สิน้	40	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	จำานวน	2	แผน	

2.	การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	
ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยตัง้แต่	.33	ถงึ	.67	คา่อำานาจจำาแนก
ตัง้แต	่.56	ถงึ	.94	และคา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั	.99

4.	 แบบประเมินพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีม	 เป็นลักษณะข้อคำาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ	.93

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	1	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

2.	 กลุ่มทดลอง	 ทดสอบก่อนเรียน	 
(pre	 -	 test)	 โดยทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 และแบบประเมินพฤติกรรมการ
ทำางานเป็นทีม
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3.	กลุม่ทดลอง	ศกึษาและปฏิบตักิจิกรรม
การเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามด้วยการเรียนแบบร่วม
มอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเวบ็โดยใช้การจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงาน	ใช้เวลาในการเรยีนทัง้หมด	
9	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	ชั่วโมง	รวม	18	ชั่วโมง

4.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบหลังเรียน	(post	
-	 test)	 หลังจากการสอนสิ้นสุดลง	 โดยทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบ
ประเมนิพฤติกรรมการทำางานเปน็ทมี	ซึง่เปน็ฉบบั
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน

5.	 นำาผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทำางานเปน็ทมี	มาวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
ความสามารถในการทำางานเป็นทีม	 ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน	 ในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 1	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย	t	–	test	แบบ	
dependent	sample	

ผลการวิจัย
1.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่าง
กัน	ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ	ด้วยเทคนิค	
TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน	ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	
1	 พบว่า	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง	 ปาน
กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1	-	3

ตาราง 1	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของของนกัเรยีน
มีระดับผลการเรียนสูง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 9 26.33 2.96
10.009 8 .000

หลังเรียน 9 34.33 2.29
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2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถในการทำางานเป็นทีมของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีระดับความสามารถ
ในการทำางานเป็นทีมแตกต่างกันที่เรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ผ่านเว็บโดยใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	ในรายวชิา
การงานอาชพีและเทคโนโลยี	1	พบวา่	นกัเรยีนทีม่ี

ระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูง	ปาน
กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีความสามารถในการทำางาน
เปน็ทมีหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	4	–	6

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมี
ระดับผลการเรียนปานกลาง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 26 25.12 2.51
18.554 25 .000

หลังเรียน 26 33.73 1.61

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมี
ระดับผลการเรียนต่ำา

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 5 23.20 2.77
6.380 4 .002

หลังเรียน 5 33.80 2.77

ตาราง 4	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 13 18.54 1.61
11.139 12 .000

หลังเรียน 13 22.69 0.63
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อภิปรายผล
1.	นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง	ปาน

กลาง	 และต่ำา	 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน	 ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อ	1	–	
3	ที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้นำารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 มาประยุกต์
ใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบน
เว็บ	 เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ที่เน้น
กระบวนการแสวงหาความรู้และการปฏิสัมพันธ์
ของผู้เรียนแบบเป็นกลุ่มย่อยที่คละความสามารถ

ทางการเรียน	 (สูง	ปานกลาง	ต่ำา)	กลุ่มๆ	ละ	4	
–	 5	 คน	 เพื่อช่วยกันทำางาน	 โดยทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบต่องานของตนเองและงานภายในกลุ่ม	
เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มบรรลุตามเป้า
หมายที่กำาหนดไว้	 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา	 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 และด้าน
การวัดและประเมินผล	อย่างเป็นขั้นตอน	และได้
นำาไปหาประสิทธิภาพจากนักเรียนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้โดยนกัเรยีนไดเ้รยีนตามขัน้ตอน
การเรยีนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	ผา่นเว็บโดย
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ผู้วิจัย
ได้ออกแบบตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนบนเว็บของ	Ritchie	 and	Hoffman	
(1997)	และวิชุดา	รัตนเพียร	(2545)	สรุปเป็น	4	

ตาราง 5	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมปานกลาง

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 13 24.62 2.46
10.733 12 .000หลังเรียน 13 34.08 1.55

ตาราง 6	 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทำางานเปน็ทมีระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ
นักเรียนมีระดับความสามารถในการทำางานเป็นทีมต่ำา

n X SD. t df p

ก่อนเรียน 14 6.36 1.27
14.955 13 .000

หลังเรียน 14 11.43 1.28
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ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	ผู้สอนปฐมนิเทศแนะนำาวิธี
การเรยีนและแนะนำาความรูเ้กีย่วกบัการเรยีน	ขัน้ที	่
2	 ผู้สอนสอนความรู้ให้กับผู้เรียนและทำากิจกรรม
ร่วมกันผ่าน	e-mail	webboard	และ	chatroom	
ซึ่งผู้วิจัยได้นำาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการตามแนวคิดของ	 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	
(2544),	วัชรา	เล่าเรียนดี	(2549)	และสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	 (2550)	 สรุปเป็น	 4	 
ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ขั้นนำาเสนอ	คือ	ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้	 หรือคำาถามจากผู้สอน	 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดหัวข้อโครงงาน	2)	ขั้นวางแผน	คือ	 
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่ออภิปรายหรือหา
ขอ้สรปุของกลุม่เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการทำาโครง
งาน	จากนั้นนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทำา
แบบทดสอบเป็นรายบุคคล	และแลกแบบทดสอบ
กับสมาชกิในกลุม่เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง	โดย
มเีงือ่นไขวา่	ถา้สมาชิกคนใดมคีะแนนผา่นจะได้ทำา
กิจกรรมการเรยีนรูใ้นหวัขอ้ตอ่ไป	สว่นสมาชิกทีไ่ม่
ผ่านเกณฑ์	 หัวหน้ากลุ่มจะให้สมาชิกในกลุ่มที่มี
ระดับผลการเรียนที่สูงกว่าคอยให้คำาแนะนำาและ
ช่วยเหลือ	 ซ่ึงถ้ายังไม่ผ่านครูผู้สอนจะเข้ามาช่วย
เหลือและให้คำาแนะนำา	3)	ขั้นปฏิบัติ	คือ	ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรม	 เขียนสรุป	 และรายงานผล	 และ	 
4)	ขั้นประเมินผล	คือ	ผู้สอน	และผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินผลงาน	ขัน้ที	่3	ผูเ้รยีนทดสอบความรู้	โดย
นกัเรยีนทกุคนทำาแบบทดสอบสดุทา้ย	และแลกกบั
เพือ่นตา่งกลุม่ตรวจสอบ	แลว้นำาคะแนนของแตล่ะ
คนภายในกลุ่มรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย	 จากนั้นครู
ผู้สอนประกาศผลและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุด	และขั้นที่	4	ผู้สอนสรุปบทเรียน	นอกจากนี้
ผูว้จิยัไดน้ำาการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ	TAI	
จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ	 แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถสูง	
ปานกลาง	และต่ำา	คละอยูใ่นกลุม่เดียวกนั	สมาชิก
ในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
ต่อการทำางานกลุ่ม	 มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 

มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเรียนของเพื่อน	
ตลอดจนมีการประเมินผล	 และการประกาศ
ผลเรียนของแต่ละกลุ่มทำาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน	 เปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนสูง	 ได้อธิบายเนื้อหาให้กับ
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ำา	 ให้เข้าใจเนื้อหา
เพิ่มมากข้ึน	 เด็กอ่อนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูก
ทอดทิ้ง	 ดังคำากล่าวของปิยะภรณ์	 ชัยสงค์	 และ
คณะ	 (2552)	 ว่า	 การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	
TAI	 เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตก
ต่างระหว่างบุคคล	 โดยการลงมือทำากิจกรรม
การเรียนด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบ
ฝึกทักษะ	 ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม	 โดย
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 จึงทำาให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของวีระชาต	ิภาษชีา	(2550)	
พบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บแบบโครงงาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง	
3	 กลุ่ม	 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญที่	 .05	 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลา
วัลย์	สุคำาภา	และคณะ	(2552)	พบว่า	นักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
และการจัดกิจกรรมตามปกติ	 เรื่อง	 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05	

2.	นกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถในการ
ทำางานเป็นทีม	สูง	ปานกลาง	และต่ำา	ที่เรียนด้วย
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บ
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 ใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 1	 มีความ
สามารถในการทำางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
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เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อ	4	–	6	ประเมิน
โดยผู้วิจัย	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย	ีจำานวน	2	คน	ไดด้ำาเนนิการสงัเกต
พฤติกรรมการทำางานเป็นทีมของนักเรียน	 ที่ผล
วิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกลุ่มนักเรียนแบบ
คละความสามารถในการทำางานเป็นทีมและนำา
ไปคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มีสมาชิกกลุ่มละ	
4	 –	 5	 คน	 ประกอบด้วยนักเรียนความสามารถ
ในการทำางานเป็นทีมสูง	 ปานกลาง	 และต่ำา	 และ
ระดับผลการเรียนสูง	ปานกลาง	และต่ำา	โดยข้อดี
ของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TAI	ว่า	ช่วย
ให้เกิดแรงจงูใจและกระตุน้ใหน้กัเรยีนได้เรยีนตาม
ความสามารถของตนเอง	 สนองความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี	
นักเรียนที่เรียนช้ามีเวลาศึกษาและฝึกฝนในเรื่อง
ที่ไม่เข้าใจมากขึ้น	 และนักเรียนที่เรียนเร็วใช้เวลา
ศึกษาน้อยและมีเวลาไปทำาอย่างอื่น	 เช่น	 ช่วย
เหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่ม	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้
เกิดความความช่วยเหลือกันในกลุ่มของนักเรียน	
ชว่ยใหเ้กดิการยอมรบัในกลุม่	โดยนักเรยีนทีเ่กง่จะ
ยอมรับนักเรียนที่อ่อน	และนักเรียนที่อ่อนจะเห็น
คุณค่าของนักเรียนที่เก่ง	 ส่งเสริมเร้าความสนใจ
หรืออภิปรายปัญหากบันกัเรยีนเปน็รายบคุคลหรอื
เป็นกลุ่มย่อย	 ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น	 และทราบความ

ก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา	 (Slavin,	 1995)	
จึงทำาให้ความสามารถในการทำางานเป็นทีมสูงขึ้น	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ครูผู้สอนควรจัดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ชุดหูฟังให้ครบถ้วน	 และคอยช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างเรียน

1.2	ครผููส้อนควรจดัเวลาเสรมิใหน้กัเรยีน
ได้สอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัยและปัญหาในการ
เรยีนผา่นทาง	webboard	และทำาตารางนดัหมาย
เวลาในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาเทคนิคการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อนำาไปใช้จัดการเรียนการ
สอนบนเวบ็ใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่	21

2.2	 ควรนำาการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	 TAI	 ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน	 ไปศึกษากับตัวแปรอื่นๆ	 เพิ่ม
เติม	 เช่น	 ทักษะการคิดขั้นสูง	 ความพึงพอใจใน
การเรียนรู้	เป็นต้น
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ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ และแบบ
ใยแมงมุมเรื่อง การตัดต่อวิดิทัศน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การจดัการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นปจัจบุนัเปน็ทีน่ยิมกนัมากในวงการศกึษา

เพราะเป็นการสื่อสารในลักษณะสื่อหลายมิติที่มีการนำาเสนอนวัตกรรม	 ข้อมูลสารสนเทศ	 อีกทั้งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ดังนั้นการวิจัยเชิงทดลองจึงมีความมุ่งหมายที่
จะพฒันาโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดับและแบบใยแมงมมุ	ใหผู้เ้รยีนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์
80/80	 ทั้งเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์	
และพฤติกรรมการเรยีนของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและแบบใยแมงมมุ	
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	2	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	คณะ
วิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เรียนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	40	
คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบซุ่ม	เป็น	2	กลุ่มจำานวนเท่าๆ	กันดังนี้กลุ่มทดลอง	1	คือ	ผู้เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและกลุ่มทดลอง	 2	 คือ	 ผู้เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมมุซึง่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย	1)	โปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัซึง่มี
ค่า	(E1/E2)	เท่ากับ84.22/88.63	2)	โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมซึ่งมีค่า	(E1/E2)	เท่ากับ	 

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาสื่อนฤมิต	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยีสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
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80.42/83.75	 3)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ	
0.7031	หรือ	70.31%	4)	แบบวัดทักษะปฏิบัติมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมิน	และ	
ตัวชี้วัด	 และความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใช้สูตร	 IOC	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 0.33-0.67	 5)	 แบบวัด
ความคดิสรา้งสรรค์วเิคราะห์ขอ้มลูคือรอ้ยละคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานพบวา่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	4.43	 
ซึง่	6)	แบบวดัพฤติกรรมการเรียนสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอืรอ้ยละคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	0.89	และการทดสอบสมมติฐานใช้	t-test	(Independence	Sample	Test)

ผลการศกึษาพบวา่	ประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและแบบใยแมงมมุ	
มคีา่เทา่กบั	84.22/88.63	และ	80.42/83.75ตามลำาดบั	ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.84	และ	0.76	ตาม
ลำาดบัซึง่การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติ	ทีเ่รยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั 
มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนการ 
เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติทางการเรียนของนิสิตที่เรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับมีทักษะ
ปฏิบัติทางการเรียนสูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนการเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่เรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับมีความคิดสร้างสรรค์ที่ 
สูงกว่าแบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
ทีเ่รยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดับและแบบใยแมงมมุจดัอยูใ่นเกณฑท์ีด่จีากคะแนนเตม็	25	
คะแนน	โดยมีค่าเฉลี่ย	23.15	และ	23.20	ตามลำาดับ

Abstract
Management	classes	via	computer	networks	today	are	very	popular	in	the	field	of	

education.	Because	communications	in	a	multi-dimensional	media	were	presented	innovation,	
information	and	students	can	learn	on	their	own	regardless	of	time	and	place.	Therefore,	
experimental	research	is	intended	to	develop	applications	on	web	Sequential	Structure	model	
and	Web	Structure	model	tutorials	for	learner	with	a	required	efficiency	of	80/80.	Comparing	
the	Effectiveness	Index,	achievement,	practical	skills,	creativity,	and	study	habits	of	students	
who	learning	with	the	lessons	on	web	Sequential	Structure	model	and	Structure	model.	The	
samples	used	in	this	study	were	undergraduate	students,	2nd	year	BA	course,	Faculty	of	 
Informatics	 University	 studying	 in	 semester	 1,	 40	 students	 in	 2013.	 The	 researcher	
divided	 into	 2	 groups	 of	 20	 students,	 one	 for	 learning	 through	 Sequential	 Structure	
model	 and	 one	 for	 learning	 through	Web	 Structure	model.	 The	 Instruments	 used	 in	
the	 study	 are	 six	 types	 are:	 1)	 lessons	 on	 the	Web	 sequential	 Structure	model	 which	
is	 (E1/E2)	 was	 84.22/88.63	 2)	 lessons	 on	 the	Web	 Structure	model	 which	 is	 (E1/
E2)	was	80.42/83.75	3)	achievement	 test	has	 reliability	of	 the	 test	0.7031	or	70.31%.	 
4)	the	test	of	practical	skills	have	index	evaluates	the	consistency	between	the	items	and	
indicators	and	the	accuracy	of	the	content	by	using	IOC	was	0.33-0.67	5)	Measuring	creativity	 
Data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	found	to	have	a	mean	of	4.43.	 
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6)	statistic	using	in	learning	behavior	wear	percentage,	mean	and	standard	deviation	found	
to	have	a	mean	of	0.89.

The	results	found	that	the	efficiency	on	web	Sequential	Structure	model	and	Web	
Structure	model	 were	 84.22/88.63	 and	 80.42/83.75,	 respectively.	 Effectiveness	 index	
were	0.84	and	0.76,	 respectively.	Comparing	 the	achievement	of	 students	who	 learned	
on	the	web	Sequential	Structure	has	higher	achievement	 than	the	Web	Structure	model	 
statistically	significant	at	the	.05	level.	Comparing	the	creativity	of	the	students	who	learned	
on	the	web	Sequential	Structure	has	higher	achievement	 than	the	Web	Structure	model	 
statistically	significant	at	the	.05	level.	Education	learning	behavior	of	the	students	who	learned	
the	web	Sequential	Structure	and	the	Web	Structure	model	classified	in	the	good	score	 
of	25	points	with	a	mean	of	23.15	and	23.20	respectively.

บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยี	 และการสื่อสารทาง

อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้เกิดความ
สะดวก	 รวดเร็วมีความทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ์	
เพราะอินเทอร์เน็ตจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทัน
สมัย	 มีความหลากหลายในด้านสาระและเป็น
แหลง่สารสนเทศสำาหรบัทกุวงการทีส่ามารถค้นหา
สิ่งที่ต้องการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง	(ตวงพร	ณ	นคร,	2542:	105)	

ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน
ประสบปัญหา	เวลาเรียนในห้องเรียนจำากัด	ส่งผล
ทำาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 ทำาให้ผู้
วจัิยให้ความสนใจพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็
ขึ้น	โดยศึกษาลักษณะของ	เว็บที่มีโครงสร้างแบบ
เรียงลำาดับ	 (Sequential	 Structure)	 และ	 เว็บที่
มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม	(Web	Structure)	ซึ่ง
เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงลำาดับ	 จะมีโครงสร้าง
ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องราวตามลำาดับเวลาหรือ
ดำาเนินเนื้อหาไปตามลำาดับ	 ภายในเว็บไซต์จะ
ดำาเนินเรื่องไปในลักษณะเส้นตรงโดยมีปุ่มเดิน
หน้าถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักที่และ	 เว็บที่มี

โครงสร้างแบบใยแมงมุม	จะมีโครงสร้างที่มีความ
ยืดหยุ่นมากที่สุด	 ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อม
โยงไปถึงกันได้หมด	 เป็นการสร้างรูปแบบการเข้า
สู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ

จากเหตผุลดงักลา่ว	ผูวิ้จยัจงึเลอืกพฒันา
โปรแกรม	Edius	6	ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และโปรแกรมบท
เรยีนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเรยีนการสอนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและฝกึ
ทักษะปฏิบัติต่างๆ	 ให้แก่นิสิตได้ดีมากยิ่งข้ึนโดย
นำาเอาสถานการณ์จำาลองภาพเสมือนจริงคลิป
วีดิโอเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นขั้นตอนหรือการ
ทำางานจากนั้นก็ฝึกทักษะปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
ตามเนื้อหาของหลักสูตรที่กำาหนดไว้	 อันจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานทั้งมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้มาก
ยิง่ขึน้	นอกจากนีย้งัชว่ยแกป้ญัหาในเรือ่งของเวลา
เรียนที่ไม่เพียงพอ	 นิสิตสามารถทบทวนความรู้	
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวลา	โดยการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต	 ด้วยประโยชน์จากข้อจำากัดใน
เรื่องของเวลา	ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา	 และพัฒนา
โปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบั	และแบบ



Journal of Education, Mahasarakham University 47 Volume 9 Number 2 April - June 2015

ใยแมงมุม	เรื่อง	การตัดต่อวิดิทัศน์	เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึน	 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะการปฏิบัติ	ความคิดสร้างสรรค์ต่อการ
เรยีนระหวา่งนสิติทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	และแบบใยแมงมุม	ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุง	 และพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บในรูปแบบต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพือ่หาประสทิธภิาพโปรแกรมบทเรยีน

บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใยแมงมุมเรื่อง	
การตัดต่อวิดิทัศน์	ตามเกณฑ์	80/80

2.	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	
แบบใยแมงมุม	เรื่อง	การตัดต่อวิดิทัศน์

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 ทักษะปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต
ระหว่างกลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุม

4.	เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการเรยีนของนิสติ
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย
นิสิตท่ีเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็

แบบเรยีงลำาดบัเรือ่งการตัดต่อวดิิทศัน์มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนทกัษะปฏบิตัแิละความคดิสรา้งสรรค์
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย

คือ	 นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่	 2	 หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียน	วิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	ใน
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	83	คน

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียน	 วิชา	 1203202	
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนภาคเรียนที่	1	ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	40	คน	 โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	20	คน	ได้มา
จากการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Sampling)	โดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์
ในการแยกนสิติทีม่ผีลการเรยีน	สงูกลางต่ำาแลว้นำา
มาจับฉลากแยกกลุ่มเรียนเป็น	2	กลุ่มเรียนเท่าๆ	
กัน	ดังนี้

1.	 กลุ่มทดลอง	 1	 คือ	 ที่ เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับจำานวน	
1	กลุ่มเรียน	นิสิตทั้งสิ้น	จำานวน	20	คน

2.	 กลุ่มทดลอง	 2	 คือ	 ที่ เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมจำานวน	1	
กลุ่ม	นิสิตทั้งสิ้น	จำานวน	20	คน

ตัวแปรของการวิจัย

1.	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่วิธีการเรียน	2	วิธี
ประกอบด้วย

1.1	 การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ

1.2	 การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบใยแมงมุม
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2.	ตัวแปรตาม	คือ

2.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2	ทักษะปฏิบัติ

2.3	ความคิดสร้างสรรค์

2.4	พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ภาคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	2556	ใช้เวลา
ในการทดลองแต่ละกลุ่มรวม	 21	 ชั่วโมงทดสอบ
ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนกลุ่มละ	2	ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดับ	 เรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2.	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุมเรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนการเรียน(Pre-test)	 เรื่องการตัดต่อ
วิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่	 2	
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นแบบ
เลือกตอบ	จำานวน	4ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

4.	 แบบวัดทักษะปฏิบัติจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใยแมงมุมที่มีผล
ต่อทักษะปฏิบัติเรื่องการตัดต่อวิดิทัศน์	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ
จำานวนจำานวน	5	ข้อ

5.	แบบวัดความคิดสร้างสรรค์	โปรแกรม

บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 และ	 แบบใย
แมงมุม	 เรื่อง	 การตัดต่อวิดิทัศน์	 สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	5	ระดับจำานวนจำานวน	5	ข้อ

6.	 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนสำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 2	 หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต	 คณะวิทยาการสารสนเทศมี
ลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่	(Rating	
Scale)	5	ระดับจำานวน	15	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.	ทำาการแนะนำากลุม่ตวัอยา่งทัง้	2	กลุม่
โดยการแจกคู่มือการเข้าเรียนในระบบโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	และโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบใยแมงมุมให้กับนิสิตแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าใจ
ระบบการเข้าเรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ

2.	 แจกรหัสประจำาตัว	 (Login)	 และ
รหัสผ่าน	(Password)	ให้แก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
สามารถเข้าเรียนบทเรียนตามที่กำาหนด

3.	 ผู้วิจัยให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	
(Pre-test)	รายวชิา	1203202	เทคโนโลยเีพือ่การ
สื่อสารมวลชนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและได้วิเคราะห์หา
คุณภาพแล้วจำานวน	40	ข้อ

4.	 ทำาการทดลองโดยให้นิสิตได้เรียนบท
เรยีนโปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั	และ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	ซึ่ง
นำาเสนอผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็และกำาหนดนดั
วันทำาแบบทดสอบยอ่ยระหว่างเรยีนในแตล่ะหนว่ย
การเรียนให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทราบ

5 . 	 ผู้ วิ จั ย ให้นิ สิ ตทำ ากิ จกรรมท้ าย
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หน่วยการรู้จนครบทุกหน่วยการเรียน	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	

6.	 ผู้วิจัยให้นิสิตทำาแบบวัดทักษะปฏิบัติ	
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดบั	และโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ

7.	 ผู้วิจัยให้นิสิตทำาแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง
ลำาดบั	และโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็แบบใยแมงมมุ

8.	 ให้นิสิตทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน	 (Post-test)	 รายวิชา	
1203202	เทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารมวลชน	โดย
นดัหมายใหน้สิติกลุม่ตัวอย่างมาให้พรอ้มกนัโดยใช้
แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบกอ่นเรยีน

9.	 ให้นิสิตทำาแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียน	รายวิชา	1203202	เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารมวลชน	 ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรยีนบนเวบ็	แบบเรยีงลำาดับและโปรแกรมบทเรยีน
บนเว็บแบบใยแมงมุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่	 1	 การทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บ/โดยผู้วิจัยนำาคะแนนที่
ได้จากการทำาแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาค่าทางสถติโิดยใช้รอ้ย
ละคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานตามเกณฑ	์
80/80	(เผชิญ	กิจระการ,	2544:	44-51)

ตอน ท่ี 	 2	 การทดสอบหาค่า ดัชนี
ประสิทธิผล	E.I	ของโปรแกรมบทเรียนบนเว็บโดย 
นำาคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา	
(เผชิญ	กิจระการ,	2544:	44-51)

ตอนที	่3	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทกัษะปฏบิตัคิวามคิดสรา้งสรรคร์ะหวา่งกลุม่
ทดลองท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ

เรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมโดยใช้การทดสอบ
แบบ	t-test	สำาหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน	(Independence	Sample	Test)	(บุญชม
ศรีสะอาด,	2545:	119)	

ตอนที่	 4	 วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมโดยใช้การ
ทดสอบแบบ	 หาค่าเฉลี่ย	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,
2545:	 105)	 และใช้เกณฑ์การประเมินของ	 
นิลวรรณ	ดิลกลาภ	(2555:	139)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย	สรุปได้	ดังนี้

1.	 การหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 มีประสิทธิ
ประสทิธภิาพ	(E1/E2)	เทา่กับ	84.22/88.63และ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
ใยแมงมุม	 มีประสิทธิภาพ	 (E1/E2)	 เท่ากับ	
80.42/83.75	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ทำาให้
ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ตามความมุ่ง
หมายของการวิจัย

2.	การหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8363	 หรือคิดเป็น
ร้อยละ	 83.63โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุม	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7645	 หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	76.45

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 พบว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลาดับ	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่า	 นิสิตท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ดังตาราง	1	
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4.	 การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ	 พบว่า
นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับ	มีทักษะปฏิบัติสูงกว่า	นิสิตที่เรียนด้วย

โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับดังตาราง	2

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับและแบบใยแมงมุมด้วยโปรแกรม	SPSS

คะแนน N S.D df t p-value

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 35.45 2.61
38 2.349 0.024

20 33.50 2.65

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ
และแบบใยแมงมุม

คะแนน N S.D df t p-value

ทักษะปฏิบัติ เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 22.20 1.79
38 19.10 0.000

20 19.75 2.59

5.	 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์	
ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและแบบใยแมงมุม	 พบว่านิสิต
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง

ลำาดบัมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านสิติทีเ่รยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์	ของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีง
ลำาดับและแบบใยแมงมุม	ด้วยโปรแกรม	SPSS

คะแนน N S.D df t p-value

ความคิดสร้างสรรค์ เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 18.65 1.18
38 22.61 0.000

20 16.25 1.07
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6.	 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ
นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรียงลำาดับ	 และใยแมงมุม	 รายวิชา	 1203202	

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	 พบว่านิสิติทั้ง	
2	 กลุ่มมีมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดัง
ตาราง	4

ตาราง 4	 การประเมนิพฤติกรรมการเรยีนของนสิติทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบเรยีงลำาดบั	
และแบบใยแมงมุมด้วยโปรแกรม	SPSS

พฤติกรรมการเรียน N S.D

เรียงลำาดับ
ใยแมงมุม

20 23.1555 1.39
1.1520 16.25

อภิปรายผล
จากการวจิยัในครัง้นีส้ามารถอภปิรายผล

ที่สำาคัญคือ

1.	 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
84.22/88.63	 หมายความว่า	 โปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 ทำาให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ	 84.22	 ถือเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 และทำาให้นิสติมี
ผลการเรียนรู้หลังเรียนเฉลี่ยร้อย	 88.63	 ถือเป็น
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ	 80/80	 และโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
ใยแมงมุม	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.42/83.75	
หมายความว่า	 โปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใย
แมงมุม	 ทำาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน
เฉลี่ยร้อยละ	 80.42	 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	 และทำาให้นิสติมีผลการเรียนรู้หลัง
เรียนเฉลี่ยร้อย	 83.75	 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	80/80	ที่เป็นเช่น
น้ี	 เพราะในการดำาเนินการพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนบนเว็บ	 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำา

ปรึกษา	 และ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล	
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมใน
การออกแบบโปรแกรมบทเรยีนแลว้นำาไปปรบัปรงุ
แก้ไข	 ดังนั้น	 บทเรียนที่พัฒนาข้ึนจึงนำาไปสู่การ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมอกีรปูแบบหนึง่	ซึง่จะทำาใหน้สิติ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยไม่จำากัดเวลาและ 
สถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัยพงษ์พิพัฒน์ 	 
สายทอง	(2545:	132-148)	พบว่า	การพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเป็นการใช้รูปแบบการ
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	 ซึ่ง
กำาลังอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปทำาให้
นิสิตเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจเป็น
พิเศษเนื่องจากเป็นการเรียนแบบใหม่	 การเรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ	 (Web	 Based	 
Instruction:	WBI)	 ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ศึกษาในยุคของ	E-learning	ซึ่งถือเป็นการนำาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาให้ทันสมัย

2.	ดชันปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีน
บนเว็บแบบเรียงลำาดับ	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8363	 หมายความว่า	
หลังจากนิสิตเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับแล้ว	นิสิตมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
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รอ้ยละ	83.63	และ	ดัชนีประสทิธผิลของโปรแกรม 
บทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 
มคีา่เทา่กบั	0.7645	หมายความวา่	หลงัจากนสิติ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบใยแมงมุม	
แล้ว	 นิสิตมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	76.45	
ที่เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บที่นำาเสนอเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	 เน้ือหา
ของโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็ทัง้	2	รปูแบบมคีวาม
เหมาะสมกับนิสิต	 เนื้อหาไม่ซับซ้อนไม่ก่อให้เกิด
ความสบัสน	มีการใช้แบบตวัอกัษรทีอ่า่นงา่ย	แบบ
สรุปเนื้อหามีแบบฝึกหัดมาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นความ
สนใจของนิสิต	จงึทำาใหน้สิติมกีารตอบสนองความ
รูส้กึทางการเรยีนได้รวดเรว็	สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ	คชากฤษ	 เหลี่ยมไธสง	 (2546:	126-127)	
ได้ทำาการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
การสอนวิชาวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	เพ่ือ
หาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนโปรแกรมการเรยีน
การสอนผา่นเวบ็ทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือเปรยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และความ
พึงพอใจของนิสิตหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียน
ด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีโครงสร้างแบบลำาดับขั้นและโครงสร้างแบบ
ใยแมงมุมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนิสิต
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน	 45	
คนโดยการเลือกแบบเจาะจงและเลือกวิธีการ
ทดลองให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยการสุมอย่างง่ายได้
ดังนี้กลุ่มทดลองที่	 1	 นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษา
อุดร.านีจำานวน	20	คนเรยีนด้วยบทเรยีนโปรแกรม
การเรียนการสอบผา่นเวบ็ทีม่โีครงสรา้งแบบลำาดับ
ขัน้และกลุม่ทดลองที	่2	คอืนสิติศนูยม์หาสารคาม
จำานวน	 25	 คนเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็ทีม่โีครงสรา้งแบบใยแมงมมุ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	 1)บทเรียนโปรแกรมการ
เรียนการสอนผ่านเว็บท่ีมีโครงสร้างแบบลำาดับข้ัน
ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 87.50/80.12	 และมี
ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.60	2)บทเรยีนโปรแกรม
การเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีโครงสร้างแบบใย
แมงมุมมีประสิทธิภาเท่ากับ86.80/80.20	 และ	
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.61	 3)นิสิตที่เรียน
ด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีโครงสร้างแบบลำาดับขั้นและโครงสร้างแบบ
ใยแมงมุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทน
ในการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตหลัง
การเรียนไม่แตกต่าง	 4)นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียน
โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีโครงสร้าง
แบบลำาดบัขัน้มคีวามคงทนในการเรยีนรูผ้า่นไป	2	
สัปดาห์คิดเป็นร้อนละ	77.50	คะแนนเฉลี่ยลดลง	
1.05	คะแนนและการสญูเสยีความทรงจำาเปน็รอ้ย
ละ	3.27	คา่ของเฉลีย่คะแนนหลงัเรยีนและนสิติที่
เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนบน
เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุมมีความคงทนใน
การเรียนรู้ผ่านไป	2	สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ	2.87	
ของค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ระหว่างกลุ่ม	ของนิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรยีนบนเว็บแบบเรยีงลำาดบั	และใยแมงมมุของ
รายวิชา	 1203202	 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
มวลชน	 พบว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
บนเว็บแบบเรียงลาดับ	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่า	 นิสิตท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบใยแมงมุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .
05ดังนั้น	 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็น
เช่นนี้	 เพราะลักษณะการนำาตนเองเพื่อการเรียน
รู้ของนิสิตแต่ละคนต่างกัน	 ทำาให้นิสิตมีความรู้ที่
ได้รับต่างกัน	นั่นคือความแตกต่างของความรู้ที่ได้
รับระหว่างกลุ่ม	 ข้ึนอยู่กับการใฝ่รู้เป็นลักษณะที่
มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนอาจจะมีมากหรือน้อยก็ได้
ในแต่ละสถานการณ์	 ทั้งนี้	 ลักษณะของบุคคลที่
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มีการเสาะแสวงขวนขวายที่จะศึกษาด้วยตนเอง 
ไม่มีผู้ใดบังคับ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 
พงษ์พิพัฒน์	 สายทอง	 (2545:	 132-148)	 ได้
ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือ
ข่ายวิชาการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพทำาการทดลองเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการ
เรียนรู้และความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ระบบเครอืขา่ยกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน	 42	
คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงแบบเป็นกลุ่ม
ทดลอง	21	คนและกลุ่มควบคุม	21	คน	ผลการ
วิจัยปรากฏผลดังนี้	1)บทเรียนบนระบบเครือข่าย
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยร่วมเท่ากับ	80.15	
และมีดชันีประสทิธผิลเทา่กบั	0.49	2)นสิติทีเ่รยีน
ด้วยบนระบบเครือข่ายมีความคงทนในการเรียน
รู้หลังเรียนผ่านไปแล้ว	 2	 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ	
73.80	คะแนนเฉลีย่ลดลง	1.48	และสญูเสยีความ
จำาคิดเป็นร้อยละ	 4.77	 ของค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง
เรียน	 3)นิสิตมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบท
เรียนบนระบบเครือข่ายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	
4)นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายมี
คะแนนผลเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	5)	นิสิตที่เรียนด้วย
บทเรยีนระบบเครอืขา่ยมคีวามคงทนในการเรยีนรู้ 
สูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

4.	การเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตัขิองนสิติ	
ระหว่างกลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบน
เว็บแบบเรียงลำาดับ	 และใยแมงมุมของรายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	พบ
ว่านิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ

เรียงลำาดับ	มีทักษะปฏิบัติสูงกว่า	นิสิตที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรยีนบนเว็บแบบใยแมงมมุอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิาน
ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 โปรแกรมบทเรียน
มีประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นรายบุคคลใช้ในการ
เรยีนดว้ยตนเองในเวลาและสถานทีส่ะดวก	ชว่ยใน
ด้านการฝึกทักษะได้ดีเช่นการจำาลองสถานการณ์
เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหา	 ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ 
เรียนรู้ให้แก่นิสิตได้ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของวรวัฒน์	บุญดี	(2554:	225)	ได้ศึกษาผลการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
บนเว็บเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัแิละการทำางาน
แบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมพบว่า 
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมมีทักษะปฏิบัติสูงกว่า
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่เรียนปกติอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

5.	ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต	ระหว่าง
กลุ่ม	 หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับ	 และแบบใยแมงมุมของรายวิชา	
1203202	เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน	พบ
ว่า	นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบ
เรยีงลำาดบัมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านสิติทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีนบนเวบ็แบบใยแมงมมุอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เป็นไปตามกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วารุณี	 ทิมินกุล	 (2556:	 89)	 ได้ศึกษาผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนแบบบรูณาการโดยใชป้ญัหาเปน็
ฐานผ่านบทเรียนบนเว็บของผู้เรียนระดับปริญญา
ตรีระหว่างผู้เรียนปกติกับผู้เรียนบนเว็บผู้เรียนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็มคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงั
เรยีนสงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบปกตแิตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

6.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการของนิสิต	
หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียง 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 54 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำาดบั	และใยแมงมมุ	โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑท์ีด่	ี 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนิลวรรณ	ดิลกลาภ	
(2555:139)	ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาการเปน็
บุคคลใฝ่เรียนของการเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา	 ที่
ผู้วิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบผ่านการทดลองใช้ตาม
ขั้นตอนการพัฒนา	 รูปแบบการพัฒนาความ
เป็นบุคคลใฝ่เรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา	 มี
คุณลักษณะองค์ประกอบความเป็นบุคคลใฝ่เรียน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา	 ประกอบด้วยกิจกรรม	
ที่ทำาให้เกิด	 ผลที่เกิด	 แนวทางการพัฒนาให้เกิด
พฤติกรรมที่ชี้วัด	 และคุณลักษณะองค์ประกอบ
ความเป็นบุคคลใฝ่เรียน	 พบว่า	 ผลการประเมิน
การใชร้ปูแบบการพัฒนาการเปน็บุคคลใฝเ่รยีนของ
นักเรียนคอนสารเทคโนโลยี	พบว่า	กลุ่มเป่าหมาย
ในกลุ่มของนักเรียน	43	คน	ผลการประเมินความ
เป็นบุคคลใฝ่เรียนของตนเอง	อยู่ในระดับมากทีส่ดุ	
13	 รายการ	 โดยมีค่าพฤติกรรมบ่งช้ี	 ในระดับ
สูงสุด	คือนักเรียนชอบถาม	ชอบศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ	 มีแรงจูงใจในการเรียนรู้นักเรียน
มีเป้าหมายในชีวิต	 พฤติกรรมการเรียนที่ดี	 สนุก
กบัการเรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ 	และ	นักเรยีนอาชีวศกึษา	 
มีความตระหนักและให้ความสนใจในความรู้ 
มากขึ้น	 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	 
มีการใช้ เทคโนโลยี ในการสื่อสารที่มีความ 
หลากหลาย	 และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง 
ผลจากการพฒันา	นำาไปสูค่วามเปน็บคุคลใฝเ่รยีน
ได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้

1.1	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ
แบบเรียงลำาดับและใยแมงมุม	 ผู้พัฒนาควรศึกษา
ปัจจัยต่างๆ	 นำาเข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
ที่นำามาสอน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ความต้องการ	
ลักษณะการเรียนของผู้เรียน	 จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน	 เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอน	 ให้เหมาะกับลักษณะการเรียน	 และตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียน

1.2	 ผู้ท่ีต้องการจะนำาโปรแกรมบทเรียน
บนเวบ็แบบเรยีงลำาดบัและใยแมงมมุไปใช	้ควรเพิม่
จอคอมพวิเตอรเ์ปน็	2	จอ	เพือ่ความสะดวกยิง่ขึน้	
โดย	ใช้จอคอมพิวเตอร์ตัวที่	1	เปิดชมคลิป	VDO	
และใชจ้อคอมพวิเตอรต์วัที	่2	เปดิโปรแกรมตดัตอ่	
แล้วปฏิบัติตามได้พร้อมกัน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและใยแมงมุม	 กับ
ระบบเครือข่ายอื่น	 เช่น	 โครงสร้างแบบลำาดับขั้น	
(Hierarchical	Structure)	เพื่อ	นำาผลการทดลอง
มาเปรียบเทียบกัน

2.2	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับและใยแมงมุมโดย
นำาวธิกีารจดัการเรยีนในการทดลองนีไ้ปทดลองใน
รายวชิาและเนือ้หาอืน่ๆ	ทีแ่ตกตา่งกนั	เพือ่ดวูา่ให้
ผลเช่นเดียวกันกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่
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การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต 1
The study of problems in learning the Calculus and  
Geometry 1

ชนกกานต์ สหัสทัศน์1, บรรจง จงรัก2, วรรณพล พิมพ์พะสาลี3

Chanokgarn Sahatsathatsana1, Banjong Jongrak2, 
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Abstract
The	purposes	of	this	study	were	to	study	the	problems	in	learning	the	Calculus	and	

Geometry	1	course	and	to	propose	the	suggestions	to	solve	the	problems.	The	qualitative	
method	was	used	as	a	research	design	in	this	study.	The	informants	were	8,	students	who	
failed	and	reenrolled	in	Calculus	and	Geometry	1	more	than	1	time,	and	3	Mathematics	
lecturers.	The	 research	 instrument	used	 in	data	gathering	was	semi-structured	 interview.	
The	data	obtained	were	analyzed	through	coding	technique.	The	results	revealed	that	there	
were	two	main	problems:	1)	one	was	derived	from	the	students	themselves	including	the	
background	knowledgeof	students,	the	lack	of	ability	to	apply	the	knowledge,	the	frequently	
absences,	the	lack	of	attention	in	learning,	the	negative	attitudes	towards	Mathematics	and	
calculation	learning,	and	the	lack	of	intention	do	practice,	and	2)	the	other	was	from	the	
Mathematics	 itself	which	 there	were	a	 lot	of	 formula	and	content	 to	 remember,	and	 the	 
difficulty	of	the	subject.	However,	suggestions	revealed	that	there	should	be	the	Mathematics	
remedial	course	for	students	to	give	them	the	necessary	basic	knowledge	before	studying	
the	Calculus	and	Geometry	1	course,	the	suitable	learning	environment	should	be	created	
to	promote	the	effective	Mathematics	learning	such	as	comfortable	classroom	facility	and	
the	numbers	of	student	in	classroom.

Keywords:	Geometry,	Calculus,	Mathematics,	Problems,	Calculus	and	Geometry	
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้	 คือ	 เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนวิชา	 แคลคูลัสและ

เรขาคณิตวิเคราะห์	 1	 และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำาวิชา	 แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์	1	และอาจารย์ผู้สอนวิชา	แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์	1	เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อในการศึกษาครั้งนี้	คือ	แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
การถอดรหัส	(Coding)	ผลการศกึษาเชิงปรมิาณพบวา่	มปีญัหาในการเรยีนอยู	่2	ประเภท	คอื	1)	ปญัหา
ที่เกิดจากตัวนักศึกษาเอง	ซึ่งประกอบไปด้วย	ความรู้เดิมของนักเรียน	การไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้	
การขาดเรยีนบ่อย	การไมส่นใจเรยีน	การทีไ่มช่อบวิชาคณติศาสตร	์การไมช่อบการคำานวณ	และการไมฝ่กึ
ทำาแบบฝึกหัดและ	2)	ปญัหาทีเ่กดิจากตวัรายวชิาเอง	ซึง่ประกอบไปดว้ย	สตูรเยอะเกนิไป	เนือ้หามากเกนิ
ไป	และความยากของรายวิชา	ผลจากการศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาแสดงให้เห็นว่า	ควรมีการ
จัดการสอนเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์	
1	ควรมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ	และควรมีการกำาหนดจำานวนนักศึกษาในแต่ละห้องให้เหมาะสม

คำาสำาคัญ:	 เรขาคณิต,แคลคูลัส,	คณิตศาสตร์,	ปัญหา,	แคลคูลัสและเรขาคณิต

Background of the Study
Mathematics	 is	 the	 subject	 that	 

recognized	as	the	mother	of	all	learning	with	
other	subjects	deriving	theirconcepts	from	it,	
in	both	arts	and	sciences	(Ali,	2013).	The	
importance	of	having	a	solid	backgroundin	
mathematics	is	well	recognized	as	it	servesas	
a	gateway	to	future	professions	in	a	varietyof	 
fields	 (Tella,	 2008).	 Mathematicsis	 very	 
important	in	our	daily	lives	since	it	dealswith	 
real	 life	 situation	 in	 our	 daily	 activities	 
(Ojose,	2011).	It	is	also	generally	accepted	
that	 Mathematics	 is	 an	 important	 factor	 
affecting	 human	 development	 in	 terms	 
of	 creative,	 logical,	 and	 critical	 thinking.	 
At	 its	 most	 basiclevel,	 mathematics	 is	 
a	 requirement	 for	 science,computer	 

technology	 and	 engineering	 courses.This	
is	 based	 on	 the	 fact	 that	 from	 homes	 to	
theworkplace,	 technological	 tools	 have	 
become	apart	of	our	day-to-day	life	activities.	
Because	ofthe	importance	of	mathematics,	
already	 highlightedabove,	 schools	 must	 
respond	with	effectiveteaching	and	learning	
of	mathematics	fromgradeone	to	university	
level.	

There	 are	 many	 mathematics	 
subjects	 have	 been	 provided	 for	 students	
to	 learn	 as	 a	 general	 education	 subject	 
required	by	all	curricular	in	both	diploma	and	
bachelor’s	degree	such	as	Mathematics	for	
Daily	Life,	Calculus,	Calculus	and	Geometry	
1,	and	so	on.	All	students	have	to	study	and	
pass	these	Mathematics	subjects	as	required	
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by	the	curriculum.	Despite	the	importance	of	
mathematics	highlightedabove,	the	courses	
assessment	 of	 the	Mathematics	 Program,	
Department	of	Sciences	and	Mathematics,	
the	 Faculty	 of	 Agro-Industrial	 Technology,	
Rajamangala	University	of	Technology	Isan,	
Kalasin	 Campus	 (Course	 Assessment	 of	
Mathemetics	Program,	2013)	revealed	that	
many	 learners	continue	 to	 fail	 the	 subject.	
Especially,	 the	 failure	 of	 students	 in	 the	 
Calculus	 and	 Geometry	 1	 subject	 which	
was	not	satisfied.	It	showed	that	many	stu-
dents	failed	in	this	subject	andmany	of	them	 
reenrolled	this	subject	for	two	or	three	times.	

From	the	researchers’	point	of	view,	
not	muchresearch	focusing	on	mathematics	
failurehave	 been	 conducted	 at	 Rajaman-
gala	University	of	Technology	Isan,	while	the	 
examination	results	continue	to	beunsatisfac-
toryin	the	mathematicswhichis	a	key	subject	
for	 the	 country’sdevelopment.This	 inspired	
the	researchers	to	investigate	the	problem	in	
teaching	Calculus	and	Geometry	1	subject	
and	to	find	out	the	possible	solutions	as	well.	

The Purposes of the Study
1.	 To	 investigate	 the	 problem	 in	

learning	Calculus	and	Geometry	1	subject.

2.	 To	 find	 out	 the	 possible	 solu-
tions	 on	 teaching	 Calculus	 and	Geometry	
1	subject.

Scope of the Study
Research Design

The	qualitative	research	method	was	
employed	 in	 this	 study	 to	 investigate	 the	
problems	and	possible	solution	in	teaching	
Calculus	and	Geometry	1	subject	in	the	first	
semester	of	the	2013	academic	year.	

Populations and Informants

The	populations	 in	this	study	were	
378	 students	 of	 the	 Faculty	 of	 Agro- 
Industrial	Technology,	Rajamangala	University	
of	 Technology	 Isan,	 Kalasin	 Campus	who	
were	studying	 the	Calculus	and	Geometry	
1	subjectin	the	first	semester	of	the	2013	 
academic	year.	The	informants	were	eleven	
students	 received	 from	 the	 purposive	 
sampling	method	 based	 on	 the	 times	 of	
enrolment	in	the	Calculus	and	Geometry	1	
subject	and	three	Mathematics	lecturers	who	
teach	the	Calculus	and	Geometry	1	subject.

The Research Instrument

The	research	 instrument	employed	
to	 gather	 data	 in	 this	 study	was	 interview	 
protocol	 created	 by	 the	 researchers	 by	 
adapting	from	Fonglam	(2013).	

Data Collection

As	 mentioned	 earl ier	 that	 the	 
qualitative	research	method	was	employed	
in	 this	 study,	 the	 data	 were	 gathered	 
qualitatively	 through	 the	 in-depth	 interview	
techniques.	For	the	validity	of	data	obtained,	
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the	 triangulation	 of	 time	 in	 data	 collection	
was	 employed	 by	 gathering	 data	 from	 
twodifferent	times	including	before	and	after	
learning	Calculus	and	Geometry	1	subject.	

Data Analysis

According	to	the	qualitative	research	
method	used	in	this	study,	the	data	obtained	
from	 two	 different	 times	 were	 analyzed	
qualitatively	 through	 the	 coding	 technique	
(Cresswell,	 2002)	 including	 open	 coding,	
axial	coding,	and	selective	coding	by	doing	
the	following	steps:

1.	 The	 researchers	 carefully	 read	
through	 the	 answers	 from	 the	 in-depth	 
interview	regarding	problems	and	possible	 
solution	 on	 learning	 in	 Calculus	 and	 
Geometry	1	subject.	

2.	Each	answer	which	was	consistent	
and	proper	in	the	present	investigation	was	
accordingly	identified,	and	the	codes	were	
then	given	to	such	opinion	(Open	Coding).	
The	researchers	had	to	be	very	carefully	at	
this	step	to	ensure	that	every	single	reported	
answer	was	identified	accurately	and	properly	
based	on	the	purposes	of	this	study.

3.	 The	 researchers	 started	 to	 find	
out	 the	 similarities	 and	differences	 among	
the	 reported	 answer.	 It	 was	 found	 that	
the	 informants	 produced	 altogether	 139	 
statements	 about	 problems	 and	 possible	
solution	 on	 learning	 in	 the	 Calculus	 and	 
Geometry	1	subject.	The	researchers	started	
to	categorize	these	statements	 in	 the	next	
step.	

4 . 	 The	 researchers	 grouped	
these	 139	 statements	 according	 to	 the	 
similarities	 of	 the	 context	 or	 situation	 in	
which	 the	answers	 reported	employing	by	 
informants	(Axial	Coding).	The	researchers	
tried	 the	 introductoryand	 there	 were	 10	
groups	of	statements.

5.	The	researchers	considered	these	
answers	 according	 to	 the	 problems	 and	
possible	solution	in	learning	in	the	Calculus	
and	Geometry	 1	 subject.	 As	 a	 result,	 the	
researchers	had	to	read	very	carefully	every	
statement	 to	 make	 sure	 these	 reported	
statements	in	each	group	shared	the	similar	
characteristics	in	the	context.	Finally,	based	
on	 the	 139	 statements,	 10	main	 groups	
occurred.

6.	 The	 researchers	 did	 a	 revision	
andmade	 discussion	 with	 colleagues.	 At	
this	step,	 the	working	on	definition	for	 the	 
present	 study	 was	 a lso	 taken	 into	 
consideration	when	classifying	the	occurrence	 
problems	and	possible	solutions	(Selective	 
Coding).	 Reclassifying	 the	 introductory	
reported	 problems	 and	 possible	 solutions	 
creates	 the	 three	 main	 categories	 of	 
opinions	which	were	presented	in	the	results	
art	below.	

Results
After	 the	 data	 were	 analyzed	 

qualitatively	 through	 the	 coding	 technique	
(Cresswell,	 2002),	 there	 were	 four	 main	
categories	of	opinions	on	learning	Calculus	
and	Geometry	 1	 subject	 including:	 a)	 the	
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students	 themselves,	 b)	 the	 difficulty	 of	
the	subject	itself,	and	c)	providing	remedial	
courses	 in	basic	Mathematics	 respectively.
The	results	were	discussed	in	the	following	
part.

Discussion
The	results	revealed	that	there	were	

three	 problems	 in	 learning	 Calculus	 and	
Geometry	1	subject	including	the	students	
themselves,	and	the	difficulty	of	the	subject	
itself.	 However,	 this	 study	 also	 presented	
one	recommendation	for	the	improvement	of	
mathematics	learning	which	is	providing	the	
remedial	course	for	preparing	the	students.	
They	were	discussed	below:

1.	Based	on	the	problems	in	learning	 
Calculus	 and	 Geometry	 1	 subject,	 the	 
results	 from	 both	 students	 and	 teacher	 
correspondently	 revealed	 the	 students’	 
personality	 could	 cause	 the	 failure	 in	 
mathematics	learning.	It	made	the	students	 
do	not	 like	 to	attend	class,	do	not	 like	 to	 
do	 the	 assignments,	 and	 do	 not	 pay	 
attention	 in	 learning.	 This	 corresponds	
with	 the	 study	 of	 Tachie	 and	 Chireshe	
(2013)	 who	 state	 that	 the	 internal	 
factorsincluded	 negative	 attitudes	 towards	
the	 subject,laziness	 and	 not	 attending	
mathematics	 lessons.They	 also	mentioned	
that	one	cannot	perform	well	 in	 a	 subject	
he	 or	 sheis	 not	 interested	 in.	 Laziness	 
and	 lack	 of	 interestresults	 in	 the	 learner	
are	not	putting	any	effort.Themotivation	for	
the	 subject	will	 obviously	 below.It	may	 be	

inferred	 from	 the	finding	oninternal	 factors	
that	 learners	 who	 succeed	 inmathematics	 
learningmay	 put	 more	 effortinthe	 subject.	 
Acknowledgingfailure	due	to	lackofinterest,	 
l a z i n e s s 	 and 	 absen t ee i sm 	 he l p s	 
thelearnersbelieve	that	they	can	succeed	if	
theydevelopan	 interest	 in	 the	 subject	 and	
alwaysattendlessons	next	time.	Thissense	of	
controlisa	key	variable	for	learners’	success	
in	studying	(Boruchovich,	2004).

2.	 The	 other	 problem	 was	 the	
students	 believed	 that	 mathematics	 is	 
a	difficult	subject.	It	is	generally	recognized	 
that	mathematics	 is	 one	 of	many	 difficult	 
subjects.	 A	 lot	 of	 students	 in	 every	 
educational	level	have	been	facing	the	failure	
in	studying	mathematics.	This	is	correspond	
with	the	study	of	Tachie	and	Chireshe	(2013)	
who	 state	 that	 students	 from	 this	 study	 
also	 attributed	 theirfailure	 to	 the	 belief	 
that	 mathematics	 is	 natural lydiff icult . 
Thisimplies	 that	 the	 studentsbelievedthat	
mathematics	 was	 by	 nature	 diff icult .	 
Thenaturallydifficultynatureof	 the	 subject	 
wassupposedlybeyond	 their	 control .	 
Similar	 findingswere	 found	 by	 Cao	 and	 
Bishop	 (2001)	 whoestab l ishedthat	 
Australianstudents	 attributedtheirfailure	 in	
mathematics	 to	 task	 difficulty.Studentsare	
most	 likely	 not	 to	put	 any	effortbecauseof	
the	 belief	 that	 the	 subject	 is	 difficult.The	
finding	 that	 students’belief	 in	 their	 failure	
in	mathematics	 learning	might	 be	 related	 
to	 thedi f f icul ty	 of	 the	 subject	 i tsel f	 
confirmed	 by	 earlier	 studies	 on	 students’	
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attribution	 of	 successor	 failure	 such	 as	 
studies	 of	 Addiba	 (2004),	 Chiresheet	
al.	 (2009),	 Ojo	 and	 Wale	 (2011),	 and	 
Mkumbo	and	Amani(2012).

3.	 The	 results	 from	 the	 informants	
reported	that	providing	the	remedial	courses	 
in	 basic	 Mathematics	 and	 improving	 
learning	 atmosphere	 are	 the	 possible	 
solution	 of	 the	 problems	 in	 learning	 
Calcu lus	 and	 Geometry	 1	 subject .	 
Regarding	 the	 problem	 of	 Mathematics	 
background	 of	 the	 students	 mentioned	
above,	 the	 first	 possible	 solution	 for	 this	 
problem	 is	 to	 provide	 students	 the	 
Mathematics	 remedial	 courses	 that	 are	
the	basic	 for	studying	 in	 the	Calculus	and	 
Geometry	1	subject	to	help	students	pass	
it.	 This	 was	 supported	 by	 the	 study	 of	 
Fonglam	(2010)	who	studies	 the	problem	
of	 Mathematics	 learning	 of	 the	 first	 year	 

students	 of	 the	 private	 universities	 in	 
Bangkok.	 The	 results	 revealed	 that	 there	
should	be	the	Mathematics	remedial	course	
for	students	at	least	once	a	week.	

Conclusion
This	 study	 aimed	 at	 investigating	

the	problems	and	possible	solutions	for	the	
students	 learning	 Calculus	 and	 Geometry	 
1	 subject	 at	 Rajamangala	 University	 of	 
Technology	 Isan,	Kalasin	Campus	 through	
the	 qualitative	 research	 method.	 The	 
informants	 reported	 twomail	 problems	 in	
learning	Calculus	and	Geometry	1	subject	
which	are	1)	the	of	students	themselves,	and	
2)	the	difficulty	of	the	subject	itself.	However,	
the	results	of	this	study	revealed	the	possible	
solutions	 including	 providing	 the	 remedial	
courses	in	basic	to	prepare	students	to	be	
ready	to	learn	Mathematics	successfully.
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การใช้โปรแกรม Microsoft Math ร่วมกับกลวิธี STARเพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Using Microsoft Math Program in Conjunction Strategies with 
STAR to improve Academic Achicvement on Linear Equations 
in One Variable of Mathayomsuksa 1 Students.
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 โดย
ใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	3)	ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรยีนตอ่การเรยีนวชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	โดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จำานวน	26	
คนภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา2556	โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้จำานวน	 3	 แผน	 6	 ชั่วโมง2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.50-0.79	 ค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง	 0.29-0.57	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.88	3)	แบบวัดความพึงพอใจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	และการทดสอบที(t-test)

ผลการศึกษา	พบว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	 STAR	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการเรียน
วชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดยีว	โดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract
The	purposesof	 this	 study	were:	1)	 to	compare	achievementbefore	and	after	of	

Mathematics	equations	in	one	variable.	By	Microsoft	Math	teaching	strategies	with	STAR;	 
2)	 to	 compare	 achievement	 of	 Mathematics	 equations	 in	 one	 variable.	 By	 Microsoft	 
Math	teaching	strategies	with	STAR	than	70%;	and	3)	to	studythe	students’	satisfaction	of	 
Mathematics	equations	in	one	variable.	By	Microsoft	Mathteaching	strategies	with	STAR.

The	 research	 population	 of	 this	 study	 consisted	 of	 26	mathayomsuksa	 1	 of	 
Bannongprue	(Ratraspattana)	School	who	studied	in	the	second	semester	of	academic	year	
2013.	The	research	instruments	were	1)	3	lesson	plans	for	6	hours	2)	achievement	test	is	
worth	the	difficulty	between	0.50	to	0.79,	the	discrimination	between	0.29	to	0.57	and	the	
reliability	was	0.88	3)	Measuresatisfaction.	Data	was	analyzed	with	statistic	methods	to	find	
the	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.	

Theresult	of	this	study	Mathayomsuksa	1	Students	by	using	Microsoft	Math	teaching	 
strategies	with	STAR.	The	score	of	learning	achievement	on	equations	in	one	variablehad	 
statistical	 significance	 higher	 than	 before	 and	 higher	 than	 70%	 criteria	 at	 the	 .01	 level.	 
Satisfaction	 towards	mathematics	 on	 equations	 in	 one	 variable	 of	 Mathayomsuksa	 1	 
students	by	using	Microsoft	Math	teachingstrategies	in	STAR	were	at	the	high	level.

Keywords:	Program	Microsoft	Math,	strategiesinSTAR,	equations	in	one	variable

บทนำา
คณิตศาสตร์	ถือว่าเป็นวิชาที่มีความเป็น

นามธรรมสูงยากแก่การทำาความเข้าใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่ดีมักจะมี
ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก	 ดัง
น้ัน	 จึงมีการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การเรียนการสอนในแวดวงการศึกษาครูและนัก
วชิาการศกึษาตา่งใหค้วามสนใจในการพฒันาการ
เรยีนการสอนโดยใช้วธิบีรูณาการเทคโนโลยตีา่งๆ	

เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาการศึกษากันมากขึ้นรวมทั้ง
หลกัสตูรการสอนตา่งๆ	ไดม้กีารออกแบบกจิกรรม
โดยนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการ
เรยีนการสอนซึง่สอดคลอ้งกบัสภาครคูณติศาสตร์
แหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา	(The	National	Council	
of	Teachers	of	Mathematics;	NCTM.	Online.	
2000)ที่ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีมีความจำาเป็นใน
การเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละยงัมอีทิธพิลตอ่
การเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนจะสามารถเรียน
รู้ได้อย่างลึกซึ้งถ้ามีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะ
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สมนอกจากนี้ยังได้เสนออีกว่านักเรียนจะมีความ
สามารถในการเรียนรู้มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
การสอนจะมีประสิทธิภาพถ้าครูผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเตรยีมประสบการณท์ีน่อกเหนอื
จากที่ครูทำาได้และเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยเปลี่ยน
บรรยากาศในหอ้งเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัเพ่ือ
ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 คือ	 ชุด
เครื่องมือการคำานวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้
ทำางานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเครื่อง
มือหลักใน	Microsoft	Math	คือเครื่องคิดเลขทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่มีความ
สามารถในการสร้างกราฟและแก้สมการสามารถ
ใช้เครื่องมือนี้ได้เหมือนเครื่องคิดเลขแบบพกพา
โดยการคลิกปุ่มต่างๆ	 หรือใช้แป้นพิมพ์ในการ
พิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์ที่ต้องการประมวลผล	
เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทาง
เว็บไซต์Microsoft	 สำาหรับในงานวิจัยนี้ได้ศึกษา
วิชา	 คณิตศาสตร์	 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ	 ใช้งานง่าย	 สามารถ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชา	คณิตศาสตร์ควบคู่กัน
ได้	 นักเรียนจึงได้รับประโยชน์อย่างดี	 ในขณะที่
สามารถช่วยให้นักเรียนนำาไปประยุกต์ใช้ในระดับ
ที่สูงขึ้น	เช่น	การเรียนในวิชา	แคลคูลัส	ตรีโกณมิติ	
ฟิสิกส์	และเคมี	เป็นต้น

การสอนแก้โจทย์ปัญหาเป็นจุดประสงค์
หลกัของการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละวชิาคำานวณ
ต่างๆ	 โดยมีจุดมุ่งหมายทำาให้ผู้เรียนสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอนและเป็น
เหตุเป็นผลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการฉะน้ัน
เทคนิควิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะฝึกให้คุ้นเคยเกี่ยวกับการคิดคำานวณต้อง
มีทักษะการบวกลบคูณหารจำานวนต่างๆ	 ตลอด
จนการแก้สมการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำาการ

แสดงวิธีทำาต้องฝึกให้สรุปความจากสิ่งที่โจทย์
กำาหนดให้ทั้งหมดมาเป็นความรู้ใหม่และในการ
ฝกึทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหาตอ้งเริม่ฝกึทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหาจากระดับง่ายไปหาระดับยากคือ
เริ่มฝึกทักษะตามตัวอย่างหรือเลียนแบบตัวอย่าง
จากหนังสือเรียนก่อนแล้วจึงเริ่มพัฒนาเป็นการ
ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา	 (อนุรักษ์
โพธิ์ทอง,	2555:	1)

	 การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี	 STAR	 เป็นกลวิธีสอนอีกแบบหนึ่ง
ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปญัหาในการหาคำาตอบไดด้ยีิง่ขึน้	ทำาใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา	มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนดขีึน้และสง่ผลตอ่ความคงทนในการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน	ซึ่งความคงทนทาง
คณติศาสตรเ์ปน็ความคงทนไว้ซึง่ผลการเรยีนหรอื
ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาหรือ
ประสบการณ์มาก่อน	(สินีนิตย์	การปลูก,	2552:	
3)	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่ง	ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 โดยใช้การสอน
แบบกลวิธี	STAR	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ของสินีนิตย์	การปลูก	(บทนำา,	2552:	4)	ที่กล่าว
ว่า	 การใช้การสอนแบบกลวิธี	 STAR	 และการใช้
สื่อที่เป็นรูปธรรม	 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง	 และ
สญัลกัษณท์ีเ่ปน็นามธรรม	ชว่ยใหค้วามสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงขึ้นและมีความ
คงทนในการเรียน

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 (งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองปรือ	 (รัฐ
ราษฎร์พัฒนา),	 2555)	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดยีว	มาตรฐานการเรยีนรูท้ี	่ค4.2	ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์ 
พฒันา)	ในปกีารศกึษา	2553,	2554	และ	2555	
นกัเรยีนมผีลการเรยีนเฉลีย่รอ้ยละ	66.75,	64.72	
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และ	62.48	ซึ่งจากผลการทดสอบทั้ง	3	ปี	ย้อน
หลังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	อยู่
ในระดับต่ำากว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 ของคะแนน
เต็มซึ่งเป็นเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านหนองปรือ	 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	7	ดังนั้น	 จึงเป็น
ปัญหาที่จะต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

จากสภาพปัญหาและความสำาคัญดัง
กล่าว	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญที่จะศึกษา
การใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับกลวิธี	
STAR	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิชา
คณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	ให้
สูงขึ้น	อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา	คณิตศาสตร์	ก่อนและหลัง	เรื่อง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	
Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิา	คณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชิงเสน้ตวัแปร
เดียว	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	 ร่วมกับ
กลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	 เร่ือง	 สมการเชิง
เสน้ตัวแปรเดยีว	โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR

สมมุติฐานการวิจัย
1 . 	 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า	

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2 . 	 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า	
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร 

1.	 ประชากรที่ทำาการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนบ้านหนอง
ปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)	จังหวัดนครราชสีมา

2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษาครั้งนี้
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จำานวน	 1	
ห้อง	 มีนักเรียนจำานวน	 26	 คนภาคเรียนที่	 2	
ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนบ้านหนองปรือ	 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	โดยได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	แผนการจดัการเรยีนรู	้การใชโ้ปรแกรม	
Microsoft	 Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	รว่มกบักลวิธ	ีSTAR	
จำานวน	3	แผนการจัดการเรียนรู้รวม	6	ชั่วโมง

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	วชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดียว	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ	มีค่าความยาก
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ง่ายต้ังแต่	 0.50-0.79	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	
0.29-0.57และค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	
เท่ากับ	0.88

	 3.	 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน	
ที่มีต่อการใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	ร่วมกับกลวิธี	STAR	จำานวน	20	ข้อมีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่	0.67-1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 กับ
นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรยีน
ท่ีผู้วจิยัไดส้รา้งขึน้	เพ่ือวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	1	

2.	 ผู้วิจัยดำาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน	โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำากจิกรรมตามแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้	โดยผูว้จิัยสังเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนและการทำากจิกรรมแกป้ญัหา	ใหก้ลุม่
เป้าหมายทำางานอย่างอิสระเพื่อสังเกตพฤติกรรม
การทำากิจกรรมของนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ

3.	 ผู้วิจัยทำาการทดสอบหลังการเรียนรู้	 
(Post-test)	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบ
ทดสอบก่อนเรียน

4.	 ผู้วิจัยให้นักเรียนทำาแบบวัดความพึง
พอใจ

5.	 ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนการทำาแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแล้วนำาคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

ตอนที่	 1	 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกับกลวิธ	ีSTAR	สถติพิืน้ฐาน 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที	 (t-test	
for	Depedent	samples)

ตอนที่	 2	 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	 ร่วมกับ
กลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	สถิติพื้นฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที	 (t-test	
for	One	Sample)

ตอนที	่3	วเิคราะหผ์ลการศกึษาความพงึ
พอใจตอ่การเรยีนวิชาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีว	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	

เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	
9.15	 คะแนน	 หลังเรียนเท่ากับ	 12.23	 คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	 15	 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ	
62.08	และร้อยละ	82.92	ตามลำาดับ	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

จากตาราง	 1	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1โดยใช้
โปรแกรมMicrosoft	Math	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 นักเรียนที่เรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	
เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTARมคีะแนนผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่เทา่กบั	12.23	หรอืรอ้ย
ละ	82.92	ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดเมื่อนำาคะแนน
เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	70

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่1	กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR

การทดสอบ N คะแนนเต็ม S t p

ก่อนเรียน 26 15 9.15 2.02
10.497 .000

หลังเรียน 26 15 12.23 1.52

ตาราง 2	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	หลังเรียนโดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับการสอน
ด้วยกลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70

การทดสอบ N คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ	70 S t p

หลังเรียน 26 15 10.5 12.23 1.48 5.971 .000

จากตาราง	 2	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	หลงัเรยีนโดยใช้
โปรแกรมMicrosoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	สงู
กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	70	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01

	3.	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรมMicrosoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =4.43)

อภิปรายผล
การศึกษาการใช้โปรแกรม	 Microsoft	

Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	 ครั้งนี้	 
มีประเด็นที่นำามาอภิปรายผล	ดังนี้

1.	จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้โปรแกรม	
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Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	 พบว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่
กอ่นเรยีนและมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ย
ละ	 70	 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ที่
เปน็โปรแกรมคอมพิวเตอรท์างคณติศาสตรท์ีท่ำาให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจ	ทีผู่ว้จิยันำามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนซึ่งโปรแกรม	 Microsoft	 Math	 มี
คณุสมบติัใชง้านงา่ยนกัเรยีนสามารถลงมอืปฏบิตัิ
ไดจ้ริงทำาให้นักเรยีนมคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ
และมีความอยากรู้อยากเห็นสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ	 Austin	 (1997:	 3433-A)	 ทำาการ
ศึกษาผลของการใช้เครื่องคิดเลขเชิงกราฟที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่
เรยีนวชิาพชีคณติผลการศกึษาพบวา่การนำาเครือ่ง
คดิเลขเชงิกราฟไปใช้ในวชิาพีชคณติช่วยพัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนและพัฒนาเจตคติ
ของผูเ้รยีนทกุคนท่ีมต่ีอวชิาคณิตศาสตร์	สอดคลอ้ง
กับผลการวจิยัของ	Kasberg	&	Leatham	(2005:	
25)	 ได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟกิในระดบัมธัยมศกึษาเพ่ือประยุกต์ใช้สำาหรบั
ผู้สอนคณิตศาสตร์พบว่าการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟกิชว่ยใหนั้กเรยีนได้เรยีนรูด้ขีึน้สามารถเช่ือม
โยงความรู้ซ่ึงไดจ้ากกราฟและนำาไปใช้แกป้ญัหาใน
เนื้อหาอื่นๆ	เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้และทำาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย	 และการแก้โจทย์
ปัญหาตามรูปแบบการสอนด้วยกลวิธี	 STAR	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 นุตริยา	 จิตตารมย์	
(2548:	 94-99)	 ได้ศึกษาผลการสอนแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี	 STAR	 ที่มีต่อความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	พบว่า
นักเรียนที่ใช้การสอนแบบกลวิธี	 STAR	 มีความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ	

2.	ผลการศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้
โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =4.43)	 ทั้งนี้อาจมี
ผลมาจากการที่นักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์	
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม	 Microsoft	
Math	ตามรูปแบบการสอนด้วยกลวิธี	STAR	ซึ่ง
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ	 อยากรู้	 อยาก
ลองแก้โจทย์ปัญหาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	
Austin	 (1997:	 3433-A)	 ทำาการศึกษาผลของ
การใช้เครื่องคิดเลขเชิงกราฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่เรียนวิชา
พีชคณิตความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่าง
เพศและอายุผลการศึกษาพบว่าการนำาเครื่อง
คิดเลขเชิงกราฟไปใช้ในวิชาพีชคณิตจะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนา
เจตคติของผู้เรียนทุกคนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	Chavez,	White	
&	Hock	 (2006)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีความหมายผ่านการ
ใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกพบว่าการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟิกช่วยทำาให้ประหยัดเวลาในการเรียนการ
สอนสามารถสำารวจมโนมติได้ด้วยตนเองช่วยใน
การมองภาพสามารถแสดงกราฟได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วและยังช่วยทำาให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการใช้โปรแกรม	 Micro-

soft	 Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
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1.1	 ผลการศึกษาพบว่าการใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนไดส้งูขึน้ดังน้ันครผููส้อนกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถนำากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับ
วิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ	ได้

	1.2	การใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับการสอนด้วยกลวิธี	 STAR	 เรื่อง	 สมการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีวผูส้อนต้องอำานวยความสะดวก
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วย

สรา้งบรรยากาศทางการเรยีนทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนไดห้า
คำาตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยการใช้โปรแกรม	 
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STARไปประยุกต์
ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ	 กับนักเรียน
ระดับชั้นต่างๆ	

	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยการใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	ที่มีผลต่อ
ตัวแปรอื่น
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ผลการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในรายวชิา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4
The Effects of Learning with Backward Design on WebQuest 
in Information Technology and Communication Subject Upon 
Analytical Thinking Ability and Learning Achievement of 
Tenth Grade Students

นงนุช อินทรกำาแหง1, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี2, ณัฐกร สงคราม3

Nongnut Intarakamhaeng1, Ratchaneewan Tangpakdee2,
Nutthakorn Songkram3 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อเปรียบเทียบผลของความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่าน
เว็บเควสท์	 ในรายวิชา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และ	
2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
เรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์ในรายวชิา	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/3	ที่
กำาลัง	ศึกษาในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	อำาเภอปักธงชัย	จังหวัด
นครราชสีมา	จำานวน	36	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มีค่าความ
สอดคลอ้งเท่ากบั	1.00	ทกุขอ้	ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ี่ตัง้ไว้	0.50	2)	เว็บเควสทต์ามแนวคดิการออกแบบย้อน
กลับ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.34/81.88	3)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	มีค่า
ความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.33	–	0.77	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.38	–	0.58	และค่า
ความเชือ่มัน่เทา่กบั	0.92	และ	4)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	มคีา่ความยากงา่ยรายขอ้	(p)	

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Educational	Technology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Lecturer	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Agricultural	Technology,	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang
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ตั้งแต่	0.37	–	0.80	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.37	–	0.89	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้	t	-	test	แบบ	dependent	sample	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	2.	นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการเรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 การออกแบบย้อนกลับ,	เว็บเควสท์,	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์,	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

Abstract
The	purposes	of	this	research	1)	were	to	compare	analytical	thinking	ability	before	

and	after	of	tenth	grade	students	studied	by	learning	with	backward	design	on	webquest	
in	information	technology	and	communication	subject	and	2)	were	to	compare	the	learning	 
achievement	before	and	after	of	tenth	grade	students	studied	by	learning	with	backward	 
design	 on	 webquest	 in	 information	 technology	 and	 communication	 subject.	 The	
sample	was	 36	 students	 in	 class	 4/3	 in	 the	 first	 semester	 of	 academic	 year	 2013	 at	 
Pakthongchaiprachaniramit	School,	Pakthongchai	District,	Nakhon	ratchasima	Province,	by	
cluster	random	sampling.	The	instruments	in	this	research	were	1)	learning	with	backward	
design	on	webquest	plans	consistency	were	1.00,	which	is	higher	than	the	all	the	0.50,	 
2)	 learning	with	backward	design	on	webquest	efficiencies	82.34/81.88,	3)	a	analytical	
ability	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	0.33	–	0.77,	item	discriminating	power	(r)	ranging	
0.38	–	0.58,	and	reliability	of	0.92	and	4)	a	learning	achievement	test	with	item	difficulties	
(p)	ranging	0.37	–	0.80,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.37	–	0.89,	and	reliability	of	
0.93	.	The	statistics	used	in	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	
hypothesis	testing	used	t	-	test	dependent	sample.

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	students	who	 learned	with	backward	design	on	webquest	had	analytical	
thinking	ability	after	higher	before	in	information	technology	and	communication	subject	at	
the	.01	level	of	significantly.
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บทนำา
ปจัจบุนัไดม้กีารใช้เวบ็เพ่ือการศกึษาเพ่ิม

มากข้ึน	 เน่ืองจากมีโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบท
เรียนผ่านเว็บรุ่นใหม่ๆ	 ที่มีความสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ง่ายขึ้น	 จึง
ทำาให้สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ได้หันมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ
มากยิ่งขึ้น	(ไพรัช	ธัชยพงศ์,	2541)	

บทเรียนผ่านเว็บ	(web-based	 instruc-
tion:	 WBI)	 เป็นการนำาเทคโนโลยีเว็บ	 และรูป
แบบการเรียนการสอนมาผสมผสานกัน	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้	 แก้ปัญหาในเรื่องข้อ
จำากัดทางด้านสถานที่และเวลา	โดยบทเรียนผ่าน
เว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เว็บ	 ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียน

การสอน	 (ไชยยศ	 เรืองสุวรรณ,	 2554)	
นอกจากนี้ได้มีผู้ประยุกต์บทเรียนผ่านเว็บด้วย
การเพิม่กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้การสบืเสาะเปน็
หลัก	 เพื่อนำามาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 นั่น
คือ	Doge	และ	March	ผู้สร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เรียกว่า	เว็บเควสท์	(web	quest:	
web-based	inquiry	-	oriented	activity)	

เว็บเควสท์	 เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการแสวงหาความรู้	 โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน	 ในขั้นการคิดวิ เคราะห์	
สังเคราะห์	และการประเมินค่า	ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ใช้จินตนาการ	 และทักษะการแก้ปัญหา	 โดยเน้น
การตั้งประเด็นหรือปัญหาที่ศึกษาเพื่อนำาไปสู่การ
คน้หาคำาตอบ	ครผููส้อนหรอืผูอ้อกแบบบทเรยีน	ไม่
ไดท้ำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความรูแ้กผู่เ้รยีนแตฝ่า่ยเดยีว	
แต่เป็นผู้จัดกลุ่มเรียบเรียงและลำาดับความรู้ต่างๆ	
ให้อำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้
นั้นๆ	อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถสรุปประมวลความรู้จนกระทั่ง
เกิดองค์ความรู้ต่อไป	 (วสันต์	 อติศัพท์,	 2546	 ;	
อรรณพ	ทองธีรกุล	และคณะ,	2555)	

การจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์	 ผู้เรียน
จะต้องเรียนตามขั้นตอน	6	ขั้นตอน	ดังนี้	

1)	ขั้นนำา	 เป็นการนำาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา	
กิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน	 โดยการตั้ง
ประเด็นคำาถามให้ร่วมกันอภิปราย	 2)	 งานที่
มอบหมาย	 เป็นการนำาเสนอภารกิจ	 ใบงาน	 โดย
มีแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม	 3)	 กระบวนการ	
เป็นการชี้แจงว่าผู้เรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมใด
บ้างเพื่อให้บรรลุตามงานที่มอบหมาย	 4)	 แหล่ง
การเรียนรู้	 เป็นการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อนำาสาระความรู้เหล่านั้น
มาแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย	 5)	 ประเมิน
ผล	 เป็นการติดตามผลงานของผู้เรียนว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด	และ	6)	สรุปสิ่งที่ได้รับจาก
การเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ความคิดร.บยอดที่ได้
จากการช่วยกันแสวงหารู้จนสร้างเป็นองค์ความ
รู้	(Dodge,	1997	;	วสันต์	อติศัพท์,	2546)	แต่
อย่างไรก็ตามการที่จะนำาเว็บเควสท์ไปใช้ในการ

2.	 The	 students	 who	 learned	with	 backward	 design	 on	webquest	 had	 learning	
achievement	after	higher	before	 in	 information	technology	and	communication	subject	at	
the	.05	level	of	significantly.

Keywords:	backward	design,	web	quest,	analytical	thinking	ability,	learning	achievement
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จัดการเรียนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพทีดี่ได้นัน้	
ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้า
กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวิชา	ตามรูปแบบของ
การออกแบบการเรยีนรูย้้อนกลบั	(backward	de-
sign)	 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ	 เป็นการ
วางแผนการจดัการเรยีนรูมุ้ง่เนน้ทีผู่เ้รยีนมคีวามรู้
ความเขา้ใจฝงัลกึ	(deep	knowledge)	โดยกำาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากมาตรฐานการเรียน
รู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคำาอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตร	เพื่อกำาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์	
และเป็นแนวทางในการกำาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้	 การออกแบบการวัดและประเมินผล	 รวม
ทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นขั้นตอน	 กระชับ	 เกิดประสบการณ์การเรียน
ไดส้อดคลอ้งกับจดุประสงคก์ารเรยีนรู	้และการวดั
ประเมินผล	(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2554)	

จากการศกึษาแนวคิดเกีย่วกบัเวบ็เควสท	์
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ	 ผู้วิจัยได้
เห็นความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน	 โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	การส่งเสริมความ
สามารถในการคิด	 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะนำาแนวคิดในการพัฒนาการ
เรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บ
เควสท์	 มาประยุกต์์ใช้้ในการเรียนการสอน	 ใน
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีทีี	่4	เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รยีน
เกิดความสนใจในการเรียนรู้	ที่สำาคัญทำาให้ผู้เรียน
ทราบว่า	 เพราะเหตุใดผู้เรียนจึงต้องศึกษาวิชานี้	
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
และพฒันาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนใหดี้ย่ิงขึน้	นอกจาก
น้ียงัเป็นแนวทางแกผู่ส้นใจในการนำาการเรยีนตาม
แนวคดิการออกแบบย้อนกลบัผา่นเวบ็เควสท	์น้ีไป
พัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ในรายวิชา	 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	4	

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม

แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 	 คือ	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปี
การศึกษา	 2556	 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	
จำานวน	550	คน	จากจำานวน	13	ห้องเรียน	กลุ่ม
ตวัอยา่ง	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4/3	ไดม้า
โดยการสุม่แบบกลุม่	(cluster	random	sampling)	
จำานวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	36	คน	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์
จำานวนแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น	4	แผน	

2.	 เว็บเควสท์ตามแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับ	

3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์	ชนิดปรนยั	4	ตวัเลอืก	จำานวน	40	ขอ้	
มีคา่ความยากต้ังแต	่.33	ถงึ	.77	ค่าอำานาจจำาแนก
ตัง้แต่	.38	ถงึ	.58	และค่าความเช่ือมัน่เทา่กบั	.92

4.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มี
ค่าความยากตั้งแต่	.37	ถึง	.80	ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่	 .37	 ถึง	 0.89	 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	
.93

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเวบ็เควสทต์ามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับ

2.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	
-	 test)	 โดยทำาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์	 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

3.	กลุม่ทดลอง	ศกึษาและปฏิบตักิจิกรรม
การเรียนรู้ให้ครบถ้วนผ่านเว็บเควสท์ตามแนวคิด
การออกแบบยอ้นกลบั	ใช้เวลาในการเรยีนทัง้หมด	
8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	ชั่วโมง	รวม	16	ชั่วโมง

4.	กลุ่มทดลอง	ทดสอบหลังเรียน	(post	
-	 test)	 หลังจากการสอนสิ้นสุดลง	 โดยทำาแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ในรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการ
ทดสอบก่อนเรียน

5.	 นำาผลคะแนนจากการตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน
ด้วย	t	-	test	แบบ	dependent	sample

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์

ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1
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จากตาราง	1	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
การเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่าน
เว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความ
สามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่กอ่นเรยีน	อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ	.01	โดยมค่ีาเฉลีย่ของ
คะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนเท่ากับ	16.78	ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	2.98	และมค่ีาเฉลีย่ของ

คะแนนในการทำาแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนเทา่กบั	32.42	สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	2.18

2.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์
ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	2

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนตาม	แนวคดิการออกแบบยอ้นกลบั
ผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

n S.D. t df p

ก่อนเรียน 36 16.78 2.98
36.422 35 .000

หลังเรียน 36 32.42 2.18

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็
เควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

n S.D. t df p

ก่อนเรียน 36 15.75 2.51
53.049* 35 .000

หลังเรียน 36 32.72 2.07

จากตาราง	 2	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ
ผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	 15.75	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.51	 และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนในการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ	 32.72	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	2.07	
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อภิปรายผล
1.	 นักเรียนที่ เ รียนด้วยเว็บเควสท์

ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี	 1	 ตามที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้เนื่อง
มาจากผู้วิจัยได้นำากระบวนการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของ	 Bloom	 (1965)	 ที่ประกอบด้วย	
1)	 การวิเคราะห์ความสำาคัญหรือเน้ือหาของสิ่ง
ต่างๆ	เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า	สิ่ง
ใดจำาเป็น	 สิ่งใดสำาคัญ	 สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด	
2)	การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 เป็นการค้นหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	 ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน	
สัมพันธ์กันอย่างไร	 สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด	
สอดคลอ้งหรอืขัดแย้งกนั	และ	3)	การคิดวเิคราะห์
เชงิ	เปน็การคน้หาโครงสรา้งระบบ	เรือ่งราว	สิง่ของ
และการทำางานต่างๆ	 ว่าสิ่งเหล่าน้ันดำารงอยู่ได้
ในสภาพเช่นนั้น	 เน่ืองจากอะไรมีอะไรเป็นแกน
หลัก	มีหลักการอย่างไร	มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือ
คติใด	 มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง	 โดยผู้วิจัยได้นำาขั้น
ตอนการคิดวิเคราะห์นี้มาใช้ในการออกแบบใบ
งานกลุ่ม	 โดยเริ่มกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้
เริ่มฝึกการคิดวิเคราะห์โดยเริ่มจากขั้นบทนำา	 ซ่ึง
เปน็ขัน้เตรยีมตวันกัเรยีนในการทีจ่ะสูก่จิกรรมการ
เรียนการสอนดว้ยการใช้คำาถามทีน่กัเรยีนสามารถ
พบเจอไดใ้นชวีติประจำาวนั	และรว่มกนัแสดงความ
คิดผ่าน	webboard	เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียน
รู้	 และกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดจะอธิบายวิธี
การเพิ่มเติมในขั้นกระบวนการ	 เป็นขั้นของการ
ชี้แจงว่าผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมใดบ้าง
เพื่อให้บรรลุภารกิจที่วางไว้โดยมีความยืดหยุ่น
ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ด้วย	 จะต้องกิจกรรมที่นำาไป
สู่ขั้นวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการประเมินค่า	

กิจกรรมนั้นควรที่จะเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง	 (constructivism)	 และกระบวนการเรียน
แบบร่วมมือ	(cooperative	learning)	(วสันต์	อติ
ศัพท์,	 2546)	 โดยนักเรียนและครูผู้สอนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในหัวข้อประเด็นคำาถาม	 และ
ครูมีบทบาทในการอำานวยสะดวกในการเรียนรู้
โดยการจัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ที่น่า
เชื่อถือ	นอกจากนี้ครูยังเสริมแรง	ให้กำาลังใจ	และ
ตัง้คำาถามเพือ่กระตุน้การคดิวิเคราะหข์องนกัเรยีน
ผ่านทาง	 webboard	 ซึ่งข้อดีของการปฏิสัมพันธ์
ผ่านทาง	webboard	นี้จะทำาให้นักเรียนสามารถ
ติดต่อสอบถามได้สะดวก	 เพราะไม่ต้องรอให้ถึง
ชั่วโมงเรียน	ก็สามารถสอบถามได้	ทำาให้นักเรียน
มเีรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งไดต้ลอดเวลาตามทีต่อ้งการ	
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะหส์งูขึน้	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	จลุลดา	
จุลเสวก	(2549)	ได้ทำาการศึกษาผลของการเรียน
แบบรว่มมอืกบัการใชเ้ว็บเควสท	์ตอ่ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	5	ที่มีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์
ต่างกัน	 พบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบ
สืบสอบด้วยเว็บเควสท์ที่จัดกลุ่มการเรียนแตก
ต่างกัน	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปยิ
นาถ	ศรบญุลา	(2552)	ไดท้ำาการวจิยัผลการเรยีน
โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบ
โครงงาน	 เรื่อง	 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และ
ทักษะการสืบเสาะ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนแบบเว็บเควสท์มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะหส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบโครงงานอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของกติตยิา	อดุนอ้ย	(2553)	ไดท้ำาการ
วจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
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การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	
ที่เรียบด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และบทเรียน
บนเครอืขา่ยแบบสบืเสาะ	ผลการศกึษาค้นควา้บท
เรยีนแบบเวบ็เควสท	์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลยี	เรือ่ง	เทคโนโลยีสือ่สารขอ้มลู
และอนิเตอรเ์น็ต	สำาหรบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่3	พบ
ว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และการคิดวิเคราะห์สูง
กว่าการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบ
เสาะอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตาม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	 ใน
รายวชิา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่	 2	 ตามที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บเควสท์ผู้วิจัยนำาแนวคิด	
Dodge	 (1997)	 และวสันต์์	 อติศัพท์์	 (2546)	
เป็็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้้นการแสวงรู้ ้	
โดยมีฐานสารสนเทศที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเทอร์เน็ต	 เน้นการใช้้สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ให้้ผู้เรียนได้เรียนรู้้	 และการจัดกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้
เรยีนชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในขัน้การคิดวเิคราะห	์
สังเคราะห์์	และการประเมินค่า	ส่่งเสริมให้้ผู้้เรียน
ใช้จินตนาการ	 และทักษะการแก้ปัญหา	 โดยเน้น
การตั้งประเด็นหรือปัญหาที่ศึกษา	 เพื่อนำาไปสู่
การค้นหาคำาตอบ	 และสรุปประมวลความรู้จน
กระทั่งเกิดองค์์ความรู้ต่อไป	 อีกทั้งไม่จำากัดเรื่อง
เวลาและสถานที่	 ในการออกแบบการนำาเข้าสู่
บทเรียนของเว็บเควสท์	 ผู้วิจัยได้นำาเทคนิคการ
ออกแบบย้อนกลับ	 (backward	 design)	 ตาม
แนวคิดของ	 พิมพันธ์	 เดชะคุปต์	 (2553)	 ฆนัท	
ธาตุทอง	 (2551)	 และวิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	
(2554)	 เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้มุ่ง

เน้นที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก	 (deep	
knowledge)	โดยกำาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือคำาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร	 เพื่อกำาหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์	 และเป็นแนวทางในการ
กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้	 การออกแบบการ
วัดและประเมินผล	 รวมทั้งการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างขั้นตอน	 กระชับ	 เกิด
ประสบการณก์ารเรยีนไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้	และการวัดและประเมินผล	(วิชัย	วงษ์
ใหญ่,	2554)	และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา	ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	และด้านการวัด
และประเมนิผล	และกรรมการควบคมุอยา่งเปน็ขัน้
ตอน	และได้นำาไปทดลองใช้ปรับปรุงจนทำาให้เว็บ
ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท	์
จึงส่งผลนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนตามแนวคิด
การออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์	ในรายวิชา	
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	จุรีย์รัตน์	สิงห์สมบัติ	(2551)	พบว่า	นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์	
เรื่อง	 กรด-เบส	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้วิจัย
เน้นการเผชิญหน้ากับปัญหาที่กำาหนดให้	 จัดหา
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย	เช่น	e-book	หรือ	
youtube	เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้ทีางเลอืกอยา่งอสิระ
ในการใช้สื่อให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง	 จึง
สง่เสรมิให้น้กัเรยีนสามารถเรยีนรู้แ้ละทำาความเข้า้
ใจในบทเรยีนนัน้ๆ	ได้ด้ว้ยตนเองโดยไมจ่ำากดัเวลา	
สถานทีใ่นการเรยีนรูจ้งึทำาให้น้กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยมี
ความรูเ้วบ็ตามแนวคดิการออกแบบยอ้นกลบัผา่น
เว็บเควสท์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร	 สุริย
คุปต์	 และคณะ	 (2555)	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์	 เรื่อง	
ตรรกศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่การเรยีนแบบปกต	ิ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	สอดคล้อง
กับงานวจิยัของกหุลาบ	สมิาชัย	และคณะ	(2552)	
พบวา่	นสิติทีม่ลีกัษณะความเหมาะสมในการเรยีน
บนเครือข่ายสูงและปานกลาง	สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ที่เรียนด้วย
บทเรยีนแบบเวบ็เควสท์	เรือ่ง	หลกัการและทฤษฎี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นสิติทีม่ลีกัษณะความ
เหมาะสมในการเรียนบนเครือข่ายต่ำา	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	ครผููส้อนควรอธบิายวธิกีารเรยีนผา่น
เว็บเควสท์ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ	 ใน
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	ทกุขัน้ตอนใหชั้ดเจน

1.2	 ครูผู้สอนควรชี้แจงวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจ	เช่น	การประเมินผล
การนำาเสนอผลงานของนักเรียนทุกกลุ่ม

1 .3	 ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนผ่านทางกระดานสนทนาของเว็บเควสท์
ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	ควรมกีารพฒันาและนำาการเรยีนการ
สอนผา่นเวบ็เควสทต์ามแนวคดิการออกแบบยอ้น
กลบัไปทดลองใชก้บัรายวิชาอืน่	และระดบัชัน้เรยีน
อื่น	เพื่อตรวจสอบดูว่าเว็บเควสท์ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้น
เรียนใด

2.2	 ควรศึกษาการออกแบบเว็บเควสท์
ให้มีรูปแบบการสัมพันธ์ทางการเรียนที่หลาก
หลาย	 และศึกษาเครื่องมือสารระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

2.3	 ควรนำาเว็บเควสท์ตามแนวคิดการ
ออกแบบย้อนกลับไปใช้วัดทักษะด้านอื่นๆ	 เช่น	
ทักษะด้านการคิด	ทักษะชีวิต	เป็นต้น
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and Attitude toward Mathematics of Pratomsuksa 5 Students 
between TAI and TGT Group Learning Methods

นิตยา เสมเหลา1, พิศมัย ศรีอำาไพ2, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี3

Nittaya Semlao1, Pissamai Sri-Ampai2, Suwattanapong Romsri3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 เพ่ือ	 1)	 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	
TAI	กับเทคนิค	TGT	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
รูก้ลุม่ทัง้	2	แบบ	3)	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่งการบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การ
คดิแกป้ญัหา	และเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่	นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา	โคกสำาราญ	ตำาบล
โคกสำาราญ	อำาเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	
2	จำานวน	40	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	จับสลากได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบ้านดอนปอแดง	จำานวน	19	คน	จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	
และโรงเรยีนบ้านดงหนองเกีย่ว	จำานวน	21	คน	จดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TGT	เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวิจัย	ได้แก่	(1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
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3	 อาจารย์	ดร.	ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1
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กลุม่รว่มมือเทคนคิ	TGT	(2)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณู
ทศนยิม	(3)	แบบวดัการคิดแกป้ญัหา	(4)	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และเทคนิค	TGT	มีค่าเท่ากับ	80.94/78.60	และ	82.05/80.16	ตามลำาดับ	

2.	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	แบบ
กลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	และเทคนคิ	TGT	มคีา่เทา่กบั	0.5563	และ	0.5901	หรอืคดิเปน็	รอ้ยละ	55.63	
และ	59.01	ตามลำาดับ	

3.	นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติต่อการ
เรยีนคณติศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา
ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การคดิแกป้ญัหา	เจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	การจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	การจัดการเรียนรู้แบบ	TGT

Abstract
The	research	aimed	to:	1)	develop	the	managing	plan	of	Mathematics	group	learning	

method	in	summation,	subtraction	and	multiplication	of	decimal	of	Pratomsuksa	5	students,	
TAI	and	TGT	group	learning	methods	efficiency	as	criteria	75/75	2)	find	the	effectiveness	
index	of	both	group	learning	methods	3)	compare	the	learning	achievement	in	summation,	
subtraction	and	multiplication	of	decimal,	problem	solving	and	attitude	toward	Mathematics	
of	Pratomsuksa	5	students	between	TAI	and	TGT	group	learning	methods.	The	samples	of	
this	research	were	40	of	Pratomsuksa	5	students	in	second	–	term	of	the	2556	acadamic	
year	from	the	schools	in	Koksamran	education	network	center,	Koksamran,	Banhad	district,	
Khonkaen,	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	2	which	were	selected	by	cluster	
random	sampling	method,	19	students	were	selected	from	Bandonpordang	school	and	were	
taught	by	TAI	group	learning	method,	21	students	were	selected	from	Bandongnongkeaw	
school	and	were	taught	by	TGT	group	learning	method.	The	research	instruments	contained	
(1)	TAI	and	TGT	group	learning	method	plans	(2)	achievement	test	in	Summation	Subtraction	
and	Multiplication	of	Decimal	(3)	problem	solving	test	(4)	questionnaire	of	attitude	toward	
Mathematics.The	statistics	used	in	this	research	were	percentage,	mean,	standard	deviation	
and	Hotelling’s	T²	for	the	hypothesis	testing.
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The	research	found	that

1.	The	efficiency	of	TAI	and	TGT	group	learning	method	in	summation,	subtraction	
and	multiplication	of	decimal	were	80.94/78.60	and	82.05/80.16	respectively.

2.	The	effectiveness	index	of	TAI	and	TGT	group	learning	method	in	summation,	
subtraction	and	multiplication	of	decimal	were	0.5563	and	0.5901	or	55.63	and	59.01	in	
percentage,	respectively.

3.	 Students	 taught	 by	 TGT	 group	 learning	method	 had	 higher	 attitude	 toward	 
Mathematics	 than	 those	 taught	 by	 TAI	 group	 learning	 method	 with	 .01	 statistically	 
significant	but	both	had	no	difference	in	learning	achievement	and	problem	solving.

Keywords:	Learning	Achievement	in	Summation	Subtraction	and	Multiplication	of	Decimal,	
Problem	Solving,	Attitude	toward	Mathematics,	between	TAI	and	TGT	Group	
Learning	Methods

บทนำา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาความคิดของมนุษย์	 ทำาให้มนุษย์มีความ
คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มี
แบบแผน	สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์
ไดอ้ยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ	ช่วยใหค้าดการณ	์วางแผน	
ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม	 นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
สำาหรบัการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดำาเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 
(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551)	อกีทัง้ยังช่วยพัฒนา
ให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นพลเมือง
ดี	 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมี
เหตุผล	 ความเป็นคนช่างคิด	 ช่างริเริ่มสร้างสรรค์	
มีระบบระเบียบในการคิด	 มีการวางแผนในการ 
ทำางาน	มีความสามารถในการตัดสินใจมีความรับ

ผิดชอบต่อกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย	 ตลอด
จนมีลักษณะของความเป็นผู้นำาในสังคม	 (สิริพร	
ทิพย์คง,	 2545)	 คณิตศาสตร์ยังเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่ง	 ช่วยสร้างสรรค์จิตของมนุษย์ฝึกให้คิดอย่าง
มรีะเบยีบแบบแผน	ไมใ่ชศ่าสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
คิดคำานวณอย่างเดียว	 ช่วยส่งเสริมการสร้างและ
การใชห้ลกัการ	รูจ้กัคาดคะเน	ชว่ยในการแก้ปญัหา
โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
(ชมนาด	เชื้อสุวรรณทวี,	2542)

ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี	 (LAS)	
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	5	ปีการศึกษา	2554	-	2555	ของศูนย์เครือ
ขา่ยโคกสำาราญ	มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	30.21	และ	
29.76	ซึง่ไมถ่งึรอ้ยละ	50	และถอืว่าเปน็คะแนนที่
อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง	(สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต	2,	2555)	ทำาให้
พบว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม	สื่อการเรียน
รู้ไม่มีการพัฒนา	 นักเรียนทำาแบบฝึกหัดจากบท
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เรยีน	นกัเรยีนไมม่ปีฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นกบัคร	ู
ขาดการสง่เสรมิการคิดแกป้ญัหา	นกัเรยีนมเีจตคติ
ที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่ำา	จากเหตุผลและความสำาคัญ
ดงักลา่ว	ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค	 TAI	 และ
เทคนิค	TGT	ในเนื้อหาเรื่องการบวก	การลบ	และ
การคณูทศนิยม	ช้ันประถมศกึษาปทีี	่5	เพ่ือเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	
และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ได้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาดังกล่าว
พร้อมท้ังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การ
ลบ	 และการคูณทศนิยม	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
รู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การลบ	 และการคูณ
ทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบกลุ่มร่วมมือ	
เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	
TGT	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา	
และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	แตกต่างกัน	

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	ไดแ้ก	่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	 5	 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคก
สำาราญ	ตำาบลโคกสำาราญ	อำาเภอบา้นแฮด	จงัหวดั
ขอนแก่น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2556	จำานวน	177	คน	จาก	6	ห้องเรียน	

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
โคกสำาราญ	 ตำาบลโคกสำาราญ	 อำาเภอบ้านแฮด	
จังหวัดขอนแก่น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 2	 จำานวน	 40	 คน	
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	
Sampling)	 แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนบ้านดงหนองเก่ียว	 จำานวน	
21	คน	เปน็กลุม่ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบ้านดอนปอแดง	จำานวน	19	
คน	เปน็กลุม่ทดลองจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
เทคนิค	TGT

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
เทคนิค	 TAI	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	 TGT	 เรื่องการบวก	การลบ	 และ
การคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษา	ปีที่	 5	จำานวน	
10	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	
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2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	
จำานวน	 30	 ข้อ	 มีค่าอำานาจจำาแนก	 (B)	 ตั้งแต่	
0.23	ถึง	0.58	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(rcc)	
เท่ากับ	0.82

3.	แบบวัด	

3.1	แบบวัดการคิดแก้ปัญหา	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
28	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.25	
ถึง	0.65	คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั	(KR-20)	เทา่กบั	
0.87

3 .2 	 แบบวั ด เ จตคติ ต่ อกา ร เ รี ยน
คณิตศาสตร์	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(rating	scale)	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	ค่าอำานาจ
จำาแนกรายขอ้	(r

xy
)	ตัง้แต	่0.28	ถงึ	0.64	คา่ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.86

ขั้นตอนการวิจัย

1.	 ดำาเนินการทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-
test)	 กับกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การบวก	
การลบ	และการคูณทศนิยม	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	เป็น
แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.	 ดำาเนินการสอนตามขั้นตอนของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	
TAI	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน
บ้านดอนปอแดง	 และจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค	 TGT	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
5	โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว	จนครบทั้ง	10	แผน	

3.	ขั้นสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

3.1	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 กับ
กลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน	แบบวัดการคิดแก้ปัญหา	วัดเจตคติต่อ

การเรียนคณิตศาสตร์	

3.2	 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมาย
การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 ตามเกณฑ์	 75/75	
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ
ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 โดยใช้สูตรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการบวก	 การลบ	 และการคูณ
ทศนิยม	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่5	ระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	 TGT	 และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัย
1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 

เรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และเทคนิค	TGT	มี
คา่เทา่กับ	80.94/78.60	และ	82.07/80.16	ตาม
ลำาดับ	เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	(ตาราง	
1	และตาราง	2)	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และเทคนิค	 TGT	
มีค่าเท่ากับ	 0.5563	 และ	0.5901	หรือคิดเป็น	
ร้อยละ	55.63	และ	59.01	ตามลำาดับ	 (ตาราง	
3	และตาราง	4)
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3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค	 TAI	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน	 (ตาราง	
5	และตาราง	6)

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	เรื่อง	การบวก	การ
ลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 80.94 3.17 80.94

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 23.58 1.71 78.60

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	
TAI	(	E

1
/E

2
)	เท่ากับ	80.94/78.60

ตาราง 2	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	เรื่อง	การบวก	การ
ลบ	และการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 82.05 4.12 82.05

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 24.05 2.22 80.16

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	82.05/80.16

ตาราง 3	 ดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	5	ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

19 30 295 448 0.5563

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(E.I)	เท่ากับ	0.5563
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ตาราง 4	 ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	5	ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

21 30 325 505 0.5901

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	(E.I)	เท่ากับ	0.5901

ตาราง 5	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	
การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	
เทคนิค	TAI	กับเทคนิค	TGT	

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อการเรียน	
คณิตศาสตร์

S.D. S.D. S.D.

แบบ	TAI 19 23.58 1.71 22.86 1.96 4.07 0.36

แบบ	TGT 21 24.05 2.22 22.00 2.29 4.44 0.29

ตาราง 6	 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	การบวก	การลบ	และการ
คูณทศนิยม	การคิดแก้ปัญหา	และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	หลังเรียน	(Univariate	
Tests)	

ตัวแปรตาม SOV SS df Ms F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -Contrast
-Error

2.191
151.584

1
38

2.191
3.989

.549 .463

การคิดแก้ปัญหา -Contrast
-	Error

7.329
170.571

1
38

7.329
4.878

1.633 .209

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 -Contrast
-	Error

1.346
3.982

1
38

1.346
.105

12.842 .001
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องการบวก	การลบ	และ
การคูณทศนิยม	 การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	 TGT	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้	

1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กับเทคนิค	
TGT	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
80.94/78.60	 และ	 82.07/80.16	 ตามลำาดับ	
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	
แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ	TAI	เรือ่ง	การบวก	การ
ลบ	 และการคูณทศนิยม	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการจัดทำาอย่างมี
ระบบ	 และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม	 โดยศึกษาหลักสูตร	 คู่มือครู	 เน้ือหา	
เทคนิควิธีการและสร้างตามลำาดับขั้นตอนของ	 
(สุวิทย์	 มูลคำา	 และคณะ,	 2549)	 ที่สรุปแนวคิด
ว่า	 การสอนแบบ	 TAI	 (Team	 Assisted	 
Individualization)	 เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็กๆ	
สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน	 ให้สมาชิกใน
กลุ่มช่วยเหลือกัน	 สมาชิกแต่ละคนทบทวนสิ่งที่
เรียนมาแล้ว	 และศึกษาเน้ือหาใหม่จากใบความ
รู้และแบบฝึกทักษะ	 แล้วจึงจับคู่ตรวจสอบกัน
และกัน	 หากสมาชิกคนใดทำาแบบฝึกทักษะไม่
ผ่านเกณฑ์ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันอธิบาย
แล้วทำาแบบฝึกทักษะเพ่ิมเติมจนได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์	 และ(ทิศนา	 แขมมณี,	 2555	 อ้างอิงมา
จาก	 Slavin,1990	 )	 กล่าวว่าการสอนแบบ	 TAI	
ช่วยให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม	 เด็กเก่งยอมรับเด็ก
อ่อนและเด็กอ่อนเห็นคุณค่าของเด็กเก่ง	 ปลูกฝัง
นิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 และช่วยให้ผู้

เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
มากข้ึนและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอด
เวลาจึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ	ปาณิตา	
อาจวงษ์	(2552:	128-138)	ได้ศึกษาการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความพึง
พอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง
บทประยุกต์	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม	 TAI	
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	พบว่า	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม	TAI	เรื่อง
บทประยกุต	์มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	84.26/83.47	
กฤตชญา	ชมภูมาตร	(2555:	120)	ได้ศึกษาการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา	 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของ
นักเรียน	เรื่อง	เวลา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	พบว่า	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนคิ	TAI	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	86.67/82.22	
ซึง่เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	และแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TGT	 เรื่อง	 การ
บวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 ช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TGT	เรื่อง	
การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการ
จัดทำาอย่างมีระบบ	 และวิธีการเขียนแผนการจัด
กิการเรียนรู้ที่เหมาะสม	โดยศึกษาหลักสูตร	คู่มือ
ครู	 เนื้อหา	 เทคนิควิธีการและสร้างตามลำาดับขั้น
ตอนของ	สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา	(2553:	
171-172)	ที่สรุปแนวคิดว่า	การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ	เทคนิค	TGT	เป็นเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
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รู้ทุกขั้นตอน	 ทั้งทางกาย	 สติปัญญา	 และสังคม	
ผู้เรียนรู้จักตนเอง	 จัดให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ	 แบบคละความสามารถด้วยการช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน	 ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะและส่ง
เสรมิบรรยากาศในการเรียนให้เกดิความร่วมมอืกนั	
นกัเรยีนไดผ้อ่นคลาย	สนุกสนานกบัเกมการแขง่ขนั	
และทราบพฒันาการของตนเองอย่างตอ่เนือ่ง	เกดิ
ความภาคภูมิใจในตนเองและกลุ่มของตน	 สนุกท่ี
จะคิด	 จึงทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี	ซึ่งสอดคล้องกับ	อุเทน	
คำาสิงห์นอก	 (2551:	 155)	 ได้ศึกษาการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถใน
การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
เร่ืองระบบจำานวนเตม็	ระหวา่งการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้	แบบ	TGT	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4	
MAT	พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบ	
TGT	วิชาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่	 1	 เรื่องระบบจำานวนเต็ม	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	83.63/78.58	และสุดารัตน์	น้อยสงวน	(	
2553:	83-85)	ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 รูป
สี่เหลี่ยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	 TGT	 พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์เรือ่ง	รปูสีเ่หลีย่ม	
ชัน้ประถมศกึษาปีที่	6	ดว้ยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TGT	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.32/83.11	 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 และเทคนิคTGT	
มีค่าเท่ากับ	 0.5563	 และ	 0.5901	 คิดเป็นร้อย
ละ	 55.63	 และ	 59.01	 ตามลำาดับ	 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 และเทคนิคTGT	 ที่สร้าง

ข้ึนมีประสิทธิภาพ	 มีกระบวนการจัดทำาอย่าง
เป็นขั้นตอน	 มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ 
จริง	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	
สอดคล้องกับการวิจัยของ	 ปาณิตา	 อาจวงษ์	
(2552:	 128-138)	 ผลการศึกษาพบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TAI	มีค่าเท่ากับ	75.49	
อเุทน	คำาสงิหน์อก	(2551:	155)	ผลการศกึษาพบ
วา่	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื	
เทคนิค	TGT	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6898	
และสุดารัตน์	 น้อยสงวน	 (	 2553:	 83-85)	 ผล
การศึกษาพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ	เทคนิค	TGT	มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ	0.7116

3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TGT	มีเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	 TAI	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและการคดิแกป้ญัหาไมแ่ตกตา่งกนั	ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอื	เทคนคิ	TGT	เปน็การเรยีนในลกัษณะเกม
การแขง่ขนั	ผูเ้รยีนเกดิความสนกุสนาน	ผอ่นคลาย	
ไดร้ว่มกันปรกึษาในกลุม่ของตนเอง	โดยเปดิโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	 จัด
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ	ความถนดั	
และความสนใจ	ครสูรา้งความอบอุน่และความเปน็
กนัเองกบันกัเรยีน	สรา้งบรรยากาศหอ้งเรยีนใหน้า่
อยูแ่ละนา่สนใจเพือ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็ในการเรยีน	
สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา	(2553:	168)	มี
การเสริมแรงทางบวกทำาให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจใน
ความสำาเร็จที่ตนได้ทำาขึ้น	 นักเรียนมีกำาลังใจที่จะ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่ต่อไป	 เกิดเจตคติที่ดีมีความสุข
ในการเรียนรู้	 ซึ่งทำาให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของ 
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วชิาน้ันๆ	อยา่งแทจ้รงิ	ซึง่จะสง่ผลตอ่เจตคตทิีดี่ใน
การเรยีน	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
ทีส่งูขึน้ดว้ย	สคุนธ	์สนิธพานนท	์และคณะ	(2554:	
38)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 รุ่งอรุณ	 ลียะ
วณิชย์	(2555:3-4)	พบว่า	การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ	TGT	เป็นวิธีการเรียนที่มีการจัด
กลุ่มการทำางานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	และส่งผล
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	 ทำาให้
นักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี	 เข้าใจ	
สนใจและต้ังใจเรียน	 ย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 นงลักษณ์	 
ศรีบัวบาน	 (2550:	 146)	 พบว่านักเรียนที่เรียน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	TGT	มเีจตคติ
ต่อวชิาคณติศาสตรส์งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนโดยกจิกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	 อุเทน	 คำาสิงห์นอก	 (2551:	
155)	 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	TGT	มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	
4	MAT	 และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และ	เทคนิค	TGT	มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	และการคดิแกป้ญัหาไมแ่ตก
ต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ัง้สองรปูแบบเปน็การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เป็นวิธีเรียนที่มีการจัด
กลุม่การทำางานเพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรู	้โดยการจดั
สถานการณแ์ละบรรยากาศให้บุคคลเกดิการเรยีนรู้
รว่มกันเป็นกลุม่เลก็ๆ	สมาชิกในกลุม่มกีารสือ่สาร	
มีการรับผิดชอบ	แก้ปัญหาร่วมกัน	แข่งขันกันเป็น
ทีม	 ช่วยเหลือเพื่อนในการเรียน	 นักเรียนเก่งช่วย
นักเรียนอ่อนจนทำาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น	 จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ
การคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
งานวิจัยของ	 กฤตชญา	 ชมภูมาตร	 (2555:124)	
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	เทคนิค	TAI	และแบบซิปปา	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน	เรื่อง	
เวลา	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	 นักเรียนที่
เรยีนแบบกลุม่รว่มมอื	เทคนคิ	TAI	และแบบซปิปา	 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน	 และความ 
พึงพอใจหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	 TGT	 มีคะแนนเฉลี่ยและเจตคติต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน	 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	
TGT	 ครูผู้สอนควรนำาเอาวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	TGT	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	

1.2	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่ผู้
เรียนไม่เคยเรียนแบบกลุ่มร่วมมือมาก่อนผู้สอน
ควรได้มีการอธิบายหลักการ	วิธีการเรียน	ขั้นตอน
การให้คะแนน	 จะทำาให้นักเรียนเข้าใจในกิจกรรม
การเรยีนการสอนและรว่มมอืกนัในการเรยีนรูเ้พือ่
ความสำาเร็จของกลุ่ม

1.3	 ในการทำากิจกรรมกลุ่ม	 ครูผู้สอน
ควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันและกัน
ปรกึษาหารอืกนัในการทำากจิกรรมเพือ่ความสำาเรจ็
ของกลุ่ม

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	ควรทำาการศกึษาเปรยีบเทยีบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TGT	
กับการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบอืน่ๆ	เชน่	STAD	
เพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน	 
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การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะหแ์ละ เจตคตติอ่
การเรยีนวชิาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 5 ระหวา่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
The Comparison of Learning Achievement, Analytical Thinking  
and Attitudes toward Science Learning of Matthayomsuksa 
5 Students between the Organizations of 7E Learning Cycle 
and Organization of Problem-based Learning Activities
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Bussarakum Boonklang1, Prasart Nuangchalerm2, Kamolhathai Wangvasit 3

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	1)	เพือ่พฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวัฏจักร	การเรยีนรู	้ 

7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้และแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	3)	เพือ่เปรยีบเทยีบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิดวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์	ทีเ่รยีนดว้ยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	และ	
4)	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์ที่
เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	และแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	จำานวน	39	คน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/2	จำานวน	42	คน	โรงเรียนเมืองคง	อำาเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	ปีการศึกษา	2556	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	จำานวนรูป
แบบละ	13	แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
40	 ข้อ	 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์	 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 30	 ข้อ	 และ
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แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	30	ข้อ	สถิติ 
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	t-test	(Dependent	Samples)	และ	t-test	(Independent	Samples)	ผลการ
วิจัยปรากฏดังนี้	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	ช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่5	มปีระสทิธภิาพเทา่กับ	85.78	/	81.67	และ	80.39	
/	81.67	ตามลำาดับ	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7700	และ	0.7100	
ตามลำาดับ	 3)	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การคดิวเิคราะหแ์ละเจตคติต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ	.01	4)	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	ไม่แตกต่างจากนักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเปน็ฐาน	โดยสรปุแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม	นกัเรยีนทัง้	2	กลุม่	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การ
คดิวเิคราะหแ์ละเจตคติต่อการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรไ์มแ่ตกตา่งกนั	ครวิูทยาศาสตรจ์งึสามารถนำาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้	

คำาสำาคัญ:	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน,	 การจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 การคิดวิเคราะห์,	 เจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์

Abstract
This	study	aimed:	1)	to	develop	lessonplans	for	organization	of	7E	and	using	PBL	

activities	with	a	required	efficiency	of	80	/80,	2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	learning	 
organization	 of	 7E	 and	 PBL	 activities,	 3)	 to	 compare	 learning	 achievement,	 analytical	 
thinking	 and	 attitudes	 toward	 science	 learning	 of	 the	 students	 who	 learned	 using	 
organization	of	7E	and	PBL	activities	between	before	and	after	learning,	and	4)	to	compare	
learning	achievement,	analytical	thinking	and	attitudes	toward	science	learning	between	7E	
and	PBL	activities.	The	sample	for	this	study	consisted	of	39	students	Mathayomsuksa	5/1	
and	42	students	Mathayomsuksa	5/2.	These	classrooms	attended	Muangkhong	School,	
Amphoe	Kong,	Changwat	Nakhonratchasima,	in	the	academic	year	2013,	obtained	using	
the	cluster	random	sampling	technique.	The	instruments	used	in	the	study	were	plans	for	
organization	7E	and	PBL	activities	for	Mathayomsuksa	5,	13	lesson	plans	each,	and	analytical	
thinking	test,	and	attitudes	toward	science	learning	queation	science.	Data	were	analyzed	by	
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บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรนั้น	มีจุดเน้นสำาคัญที่การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ	 เกิดการเรียน
รู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลาก
หลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม	มีความสามารถ
ในการคิดและการจัดการที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนา	 คุณภาพชีวิต	 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเห็นความสำาคัญต่อธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมรวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้มีความเป็นสากล
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย	 (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	
2555:	1)	โดยการนำาความรูแ้ละกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดเป็นเหตุเป็น
ผล	คดิวิเคราะห	์คดิสรา้งสรรคแ์ละจติวิทยาศาสตร	์
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:	7)	

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามปี	 พ.ศ.	 2555	 ของโรงเรียนเมืองคงกลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐานข้อ	4	ผู้เรียนคิดเป็น	ทำาเป็น	ได้ระดับ
คณุภาพ	ดมีาก	แตต่วับง่ชีต้วับง่ชีพ้ืน้ฐานขอ้	5	ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
พอใช้	 (โรงเรียนเมืองคง,	2555)	และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรจ์าก
การรายงานผลการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2555	
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 33.10	

was	t-test	(Dependent	samples)	and	t-test	(Independent	samples).	The	results	of	the	study	
were	as	follows:	1)	The	efficiencies	of	the	plans	for	organization	of	7E	and	the	plans	for	
organization	of	PBL	activities	in	the	science	learning	strand	entitled	for	Mathayomsuksa	5	
were	85.78/81.67	and	80.39	/81.67	respectively.	2)	The	effectiveness	indices	of	the	plans	
for	organization	of	7E	and	the	plans	for	organization	of	PBL	activities	entitled	for	Mathayom-
suksa	5	0.7700	and	0.7100	respectively.	3)	The	students	who	learned	using	organization	
of	7E	entitled	and	those	who	 learned	using	organization	of	PBL	activities	 in	 the	science	 
learning	 strand	 entitled	 had	 higher	 learning	 achievement,	 analytical	 thinking	 and	more	 
positive	 attitudes	 toward	 science	 learning,	 after	 learning	 than	 before	 learning	 at	 the	 .01	
level	of	significance.	4)	The	students	who	learned	using	organization	of	7E	and	those	who	
learned	using	organization	of	PBL	activities	did	not	show	a	different	learning	achievement,	
analytical	thinking,	attitudes	towards	science	learning,	entitled	for	Mathayomsuksa	5	(p	>	.01).	 
The	developed	plans	for	organization	of	7E	and	the	plans	for	organization	of	PBL	activities	
in	the	science	learning	strand	entitled	for	Mathayomsuksa	5	were	appropriately	efficient	and	
effective.	The	students	in	the	2	groups	did	not	have	different	learning	achievement,	analytical	
thinking	and	attitudes	toward	science	learning.	Science	teachers	could	use	these	plans	for	
organization	of	science	leaning	activities.

Keywords:	organizations	 of	 7E	 learning	 cycle,	 organization	 of	 problem-based	 learning	 
activities,	achievement,	analytical	thinking,	attitudes	toward	science	learning	
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โรงเรียนเมืองคง	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 31.55	
ซึ่งต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	 (โรงเรียน 
เมืองคง,	 2555)	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวครูต้องปรับ
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เน้นทักษะ
กระบวนการคดิและใช้รปูแบบการสอนวธิกีารสอน
และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย	(ทศินา	แขมมณ,ี	
2555:	41)	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้ง
ใหผู้เ้รยีนมสีว่นสรา้งความรู	้ปรบัปรงุความรู	้ตลอด
จนแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับ 
ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดปรับเปลี่ยนความคิด
ตลอดจนสร้างแนวความคิดใหม่เพิ่มขึ้น	 (ไพฑูรย์	
สุขศรีงาม,	2545:	5)

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry	 Method)	 ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ 	 
(Construct iv ism)	 ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ทำาให้การเรียนรู้เกิด
ขึ้นในตัวของผู้เรียนเอง	 โดยครูเป็นผู้กระตุ้น	
อำานวยความสะดวก	 ซักถามและจัดสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของผู้เรียน	 ให้ผู้เรียน
คิดและเชื่อมโยงความรู้ เองจนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 (สมบัติ	 การจนารักพงศ์, 
2549:	 3-4)	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	
(Inquiry	 Method)	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อ
เน่ืองกันไปเรื่อยๆ	 จึงเรียกว่า	 วัฎจักรการเรียนรู้	
(Learning	Cycle)	ระยะแรกพัฒนามาจากทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ต่อมาได้มีกลุ่มนักการ
ศึกษาได้นำาวิธีนี้มาใช้และมีการพัฒนาขั้นตอน	
เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับใช้จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น	ประกอบด้วยขั้นต่างๆ	ดังนี้	
คือ	ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม	ขั้นสร้างความสนใจ	
ขั้นสำารวจและค้นหา	 ขั้นอธิบาย	 ขั้นขยายความรู้	
ขัน้ประเมนิผลและขัน้นำาความรูไ้ปใช้	ความสำาคัญ

ของการเพิ่มขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิม	 เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ	ตืน่เตน้กบัการเรยีน	
สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมายและขั้น
การนำาความรู้ไปใช้	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2550:	
25-27)	เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้
จากสิ่งท่ีได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำา
วัน	 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญช่วยให้นักเรียนเชื่อม
โยงความรู้ที่ค้นพบไปสู่ปัญหาใหม่ที่สงสัยทำาให้
นักเรียนได้ฝึกคิดให้ลึกซึ้ง	 สามารถพัฒนาการ
คิดข้ันสูงได้ดียิ่ง ข้ึ(สมบัติ	 การจนารักษ์พงศ์,	 
2549:	11)	นอกจากกระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ	 7ขั้นแล้วการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานก็เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย	 (ทิศนา	 
แขมมณี,	2555:	137)

การ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา เป็ นฐาน	 
(Problem	 -	 Based	 Learning)	 เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่นำามาสร้างสรรค์ขอบเขตองค์ความรู้
เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน	 อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะการให้เหตุผล
ตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม	(Constructivism)	โดยให้ผู้เรียนสร้างความ
รู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกแห่งความ
เป็นจริง	 เป็นบริบทของการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ	 ในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็น
หลกั	การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	เปน็การจดั
ร.เบยีบการเรยีนทา่มกลางสถานการณท์ีส่ง่เสรมิให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เกิดจากการทำา
กจิกรรม	โดยขณะทำากจิกรรมผูเ้รยีนจะตอ้งสงัเกต	
ใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์	 ทำาให้เกิดการ
พัฒนาสภาพทางสังคม	 การเรียนรู้	 กระบวนการ	
การแก้ปัญหา	 คิดวิเคราะห์	 ค้นหาความรู้โดยใช้
คำาถาม	เปน็การจดัโครงสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิมโนมติ
ทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจ	และสามารถนำาความรูท้ีเ่กดิ
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ขึน้ไปใชใ้นการ	แกป้ญัหา	ในสถานการณต์า่งๆ	ได้
อยา่งถูกต้องและเหมาะสม	สง่เสรมิการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง	และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา	กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้	 ฝึก
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	เป็นการนำา
ข้อดีของวิธีสอนให้คิดสืบค้น	 (InquiryTeaching)	
ซึ่งเป็นการสอนที่มีจุดเด่นที่การเน้นลักษณะการ
คิดของผู้เรียนให้	แจ่มชัด	การสืบค้นเป็นกระบวน
การหาคำาตอบให้กับปัญหาที่ข้องใจ	 ทำาให้เกิด
ความประทบัใจ	เพราะได้ใช้สติปญัญาความรูค้วาม
สามารถในการคิด	 และมีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างกระตือรือร้น	 ทำาให้การเรียนรู้นั้นมีคุณค่า
และมีความหมายยิ่งขึ้น	 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นวิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม	
ให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบ	 จากสถานการณ์ปัญหาที่
เผชิญอยู่จริง	 ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
อย่างไตร่ตรอง	รอบคอบ	และสร้างสรรค์	สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจและนำาไปประยุกต์ใช้
เพื่อสร้าง	องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม	และ
มีคุณค่าสำาหรับตนเอง	(นิราศ	จันทรจิตร,	2550:	
97-113)

จากความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์	
และสภาพปัญหาด้ านการ เ รี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	 เมื่อศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบจะเห็น
ไดว้า่เป็นรูปแบบทีเ่สรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการ
คิดและทักษะการให้เหตุผล	 สามารถนำาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามธรรมชาติการจัดการ
เรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์ที่
เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	อันที่จะทำาให้
นักเรียนเข้าถึงความรู้จริงด้วยตนเองและได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 การ
ที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้	 ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 ซึ่งจะทำาให้การจัดการเรียน
รู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนที่ เน้น

นักเรียนเป็นสำาคัญ	 แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสองรูปแบบมีเป็นรูปแบบมีส่วนที่แตกต่างกัน
คือ	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
ด้วยการ	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	 ขั้น	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
แก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์	 ผู้สอนมีบทบาท
ในการตั้งคำาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
ทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้นพบความรู้	 หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง	
เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
สิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	
ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานนบัเปน็การพฒันาทกัษะทางสงัคมใหเ้กดิกบัผู้
เรยีน	ใชป้ญัหาเปน็ตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความ
อยากรูอ้ยากเหน็และคน้คว้าหาคำาตอบโดยกำาหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้	วิธีการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ	รวบรวบความรู้และนำามาสรุป
เปน็ความรูใ้หม	่เปน็ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมแบบวัฏจักร	การเรียนรู้	7	ขั้นและเรียนรู้
ด้วยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทำาให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร	 พร้อมที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีก	 ทั้ง
เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ใช้	 ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์	80/80

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่	 5	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน

4.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร	การ
เรียนรู้ 7 ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  และ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  และ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	แตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงเป็น

วิจัยเชิงทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ	 Two	
Group	 Pretest-Posttest	 Design	 (สมบัติ	 
ท้ายเรือคำา,	 2555:	 257)	 ประชากร	 ได้แก่	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ปีการศึกษา	2556	
โรงเรียนเมืองคง	 อำาเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
31	จำานวน	181	คน	จากห้องเรียน	5	ห้อง	กลุ่ม
ตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	
จำานวน	 39	 คน	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/2	จำานวน	42	คน	จำานวน	2	หอ้งเรยีน	โรงเรยีน
เมืองคง	อำาเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

1.	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	กรด-เบส	
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5	รูปแบบละ	13	แผน	แผนละ	1-2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	22	ชั่วโมง

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่อง	กรด-เบส	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เป็น
แบบปรนัย	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	
40	ข้อ

	3.	แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่5	เปน็แบบปรนยั	ชนดิ
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

	 4.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	
30	ข้อ

ผลการศึกษา
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	เป็นฐาน	

1 . 1 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	85.78/	81.67	หมายความ
ว่า	ค่าเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	 85.78	 จากคะแนนเต็ม	 100	
คะแนน	และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 หลังเรียนคิดเป็น	 ร้อยละ	 81.67	
จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่าแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้

	 1 .2 	 ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั	80.39	/	81.67	หมายความ
ว่า	ค่าเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	 80.39	 จากคะแนนเต็ม	 100	
คะแนน	และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ	81.67	จาก
คะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80	/80	ที่ตั้งไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน
กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

2.1	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นมี
ค่าเท่ากับ	0.7700	แสดงว่า	ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	77.00

2.2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่า
เท่ากับ	 0.7100	 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	71.00

3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นและนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01

4.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และการ
จดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปญัหาเป็นฐาน	มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5	ไม่แตกต่างกัน	(p>.01)

อภิปรายผล
1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
5	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	7	ขั้น	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โดยการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	85.78/	81.67	หมายความ
ว่า	 ค่าเฉลี่ยคะแนนจากพฤติกรรมการเรียน	 จาก
การเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมแบบวฏัจกัรการเรยีน
รู้	7	ขั้น	ระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	คิดเป็นร้อยละ	
85.78	และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	81.67จาก
คะแนนเต็ม	 40	 คะแนนแสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80	 ที่ต้ังไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)ได้
พฒันาแผนการจดักจิกรรม	การเรยีนรู	้โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	1	เรื่อง	แรงและการเคลื่อนที่	ผลการวิจัยพบ
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	87.04	/	
84.83	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	รติพร	ศรีลาดเลา	(2551:	102-
103)	 ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	เรื่อง	เซลล์ไฟฟ้าเคมี	ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	
มีประสิทธิภาพ	82.76/78.04	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้	75/75	สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ	
อนันเต่า	 (2553:	 115-116	 )ได้พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	
แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่	 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	 80.51/78.88	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
75/75	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 เนื่องมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักร
การเรียนรู้	 7	 ขั้น	มุ่งเน้นการถ่ายโอนความรู้และ
ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนมีข้ันตอนประกอบด้วย	การตรวจสอบ

ความรู้เดิม	 มีการเร้าความสนใจ	 นักเรียนสำารวจ
และค้นหาสิ่งที่ต้องการ	 นักเรียนนำาสิ่งที่ค้นพบ
มาอธิบายได้	 จากนั้นนักเรียนก็นำาไปขยายความ
คิดต่อ	มีการประเมินผล	และขยายความรู้ที่ได้ไป
ใช้	 อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	7	ขั้น	ยังเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด	
ทำางานเป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา	 เพื่อหาคำาตอบ
ที่อยากรู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 ค้นหาคำาตอบ
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้	 และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์	ทำางานอย่างเป็นระบบ	เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝกึใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษาคน้คว้าหาความรู	้(ประสาท	
เนืองเฉลิม,	 2550:	 25-30	 อ้างอิงมาจาก	 
Eisenkraft,	 2003:	 56-59)	 การจัดทำาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้
เนื่องจาก	ผู้วิจัยได้ผ่านกระบวนการสร้างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 และมีวิธี
การที่เหมาะสมโดยการเริ่มตั้งแต่การเรียบเรียง
หน่วยการเรียนรู้	 การศึกษาตามเอกสารหลักสูตร
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	การวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้	 และได้ผ่านกระบวนการกลั่น
กรอง	 การตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง

1.2	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.39/81.67	
หมายความวา่	คา่เฉลีย่คะแนนของจากพฤตกิรรม
การเรียนจากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	
ระหว่างเรียนทั้ง	13	แผน	คิดเป็นร้อยละ	80.39	
และคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	81.67	จากคะแนน
เต็ม	 40	 คะแนนแสดงว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	 80/80	 ที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)	
ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	 เรื่อง	 แรงและการเคลื่อนที่	 ผลการวิจัยพบว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 87.83	 /	 81.58	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
75/75	สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พันธุ์	พันธุ์
ธรรม	 (2553:	 147-149)	 ได้พัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
มีค่า	 (E

1
/E

2
)	 เท่ากับ	 82.67/80.86	 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุวิมล	มาลา	 (2554:	 113-114)	 ได้พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
เรือ่ง	สารในชวีติประจำาวนั	ของนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 6	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ประสทิธภิาพ	81.65/88.50	ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้
ไว	้80/80	การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนี	้เนือ่งมา
จากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
ประกอบดว้ย	การกำาหนดปญัหา	นกัเรยีนทำาความ
เข้าใจกับปัญหา	 ออกแบบและดำาเนินการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหานั้น	 นำาความรู้ที่ได้จากการ
ศกึษาคน้ควา้มาสงัเคราะหค์วามรู	้เปน็ความรูใ้หม่	
แล้วนำามาสรุปและประเมินค่าของคำาตอบ	จัดการ

นำาเสนอและประเมินผลงาน	 อีกทั้งการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย	 โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาจริง	 หรือผู้สอนอาจจัดสภาพ
การณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ปัญหา	 แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชดัเจนไดเ้หน็ทางเลอืกและวธิกีารทีห่ลากหลายใน
การแกป้ญัหานัน้	รวมทัง้	ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความ
ใฝรู่	้เกดิทกัษะกระบวนการคดิและกระบวนการแก้
ปญัหาตา่งๆ	(ทศินา	แขมมณ,ี	2548:	137)	ทำาให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท	 ของการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คดิแกป้ญัหา	(มณัฑรา	ธรรมบศุย.์	2549:	42-43)	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้	 เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มผู้เรียนที่มี
ขนาดเล็ก	ครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก	หรือผู้ให้
คำาแนะนำา	ใชป้ญัหาเปน็ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีน
รู้	ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ	
ดว้ยตนเอง	(ประสาท	เนอืงเฉลมิ,	2557:	25-30)	
อกีทัง้แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา
เป็นฐานวิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ผู้วิจัยได้ผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ	 และมีวิธีการที่
เหมาะสม	 โดยการเริ่มตั้งแต่การเรียบเรียงหน่วย
การเรียนรู้	 การศึกษาตามเอกสารหลักสูตรคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	การวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้	 และได้ผ่านกระบวนการกลั่น
กรองการตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	
ตลอดจนผู้เช่ียวชาญ	 ในการสร้างแผนการจัด



Journal of Education, Mahasarakham University 103 Volume 9 Number 2 April - June 2015

กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง

2 . 	 ดั ช นีประสิทธิ ผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู	้แบบแบบวฏัจกัรการเรยีนรู	้
7	ขั้น	มีค่าเท่ากับ	0.7700	แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	77.00	และ
ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มค่ีาเทา่กบั	0.7100	
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่ม
ข้ึนร้อยละ	 71.00	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลิมพล	 ตามเมืองปัก	 (2551:	 126-127)ได้
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 เรื่อง	 แรงและการเคลื่อนที่	 ผลการวิจัย 
พบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู	้7	ขัน้มดัีชนปีระสทิธผิลของแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มี
คา่เทา่กบั	0.8194	แสดงวา่	ผูเ้รยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	 81.94	 สอดคล้องกับงานวิจัยของรติพร	
ศรลีาดเลา	(2551:	102-103)	ไดพั้ฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	เรื่อง	
เซลล์ไฟฟ้าเคมี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ผลการวิจัย
พบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัร
การเรยีนรู	้7	ขัน้	มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั	0.7281	 
ผู้เรียนมีคะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	72.81	สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจฑุามาศ	อนันเต่า	(2553:	115-116)	 
ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	 แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	

มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
วฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	ทีว่เิคราะหจ์ากคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทาง	การเรียน	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 มีค่า
เทา่กบั	0.6265,	0.4718,	0.3878	สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเฉลิมพล	ตามเมืองปัก	(2551:	126-
127)	 ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่	1	เรื่อง	แรงและการเคลื่อนที่	ผลการวิจัยพบว่า
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานมีค่าเท่ากับ	 0.7940	 แสดงว่าผู้เรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 79.40	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุรีย์พันธุ์	พันธุ์ธรรม	(2553:	147-149)	
ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	
สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	
สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน
มีค่าเท่ากับ	0.7046	ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ	70.46	การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก	ผู้
วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสืบเสาะ
หาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์	 (Inquiry	 Approach)	
ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียน
รู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง	 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดข้ึนโดย
สร้างความรู้จากกระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
หรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันและมี
ความสำาคัญต่อผู้เรียน	 อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ 
ในกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	
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และกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ข้ันตอนท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 เปิด
โอกาสใหนั้กเรยีนไดแ้สดงออกตามความสนใจ	สง่
ผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาข้อมูล
ตามความสนใจ	 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว
นักเรียนได้ทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย
ท้ายแผนซึ่งส่งผลให้คะแนนด้านกระบวนการของ
นักเรียนพัฒนาย่ิงขึ้น	 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นกระบวนการเรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 7	ขั้น	 และกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการลำาดับขั้น
ตอนที่เน้นให้นักเรียนได้เลือกสรรข้อความรู้ที่ต้อง
เรียนด้วยตนเอง	 เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ได้รับความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เรียน	 รู้จักการตัดสินใจ
การให้ความเห็น	 การพัฒนาความคิดใหม่ๆ	 และ
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างบูรณาการ	 นอกจากนี้การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานยังเน้นถึงการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมจากกลุ่ม	 การใช้พลวัตกลุ่มซึ่งทำาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเป็นตัวเอง	 มีความคิด
ริเริ่ม	คิดเป็น	มีความมั่นใจ	กล้าที่จะเผชิญปัญหา
และใช้หลักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 รวม
ทั้งเป็นการฝึกฝนนิสัยการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็น
พฤตกิรรมจำาเปน็ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(กลุยา	 
ตันติผลาชีวะ,	2548:	79-80)

3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
ใช้เป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ	 ท่ีระดับ	 .01	 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้	 7	 ข้ัน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ที่ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
ต่างๆ	นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหา
คำาตอบตามขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรูท้ัง้สอง
รูปแบบ	ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 เข้าใจในสิ่ง
ที่เรียนรู้	 และ	 สามารถนำาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ศึกษาค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง	 อีกท้ังแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบแบบวฏัจกัร	การเรยีนรู	้
7	ขัน้	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา
เป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	นั้น	มีกิจกรรมการ
เรียนและสื่อการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ	 และ
ส่วนมากเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำาวันเมื่อ
ปฏิบัติการทดลองทำาให้ไม่เบื่อหน่าย	 ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพื่อค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง	 นำา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันและเกิดการ
เรยีนรู	้และมปีระสทิธภิาพเทา่กบั	86.00	/82.00	
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.00	/82.00	ตาม
ลำาดับ	 จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ันมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวิเคราะห	์และเจตคติ
ตอ่การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร	์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่5	
ไมแ่ตกตา่งจากนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการที่ผลปรากฏ
เช่นนี้อาจเนื่องจากพฤติกรรมด้านความสามารถ
และความพยายามของนกัเรยีนในการคดิ	วางแผน
การเรยีน	ทีต่รงตามความสนใจความสามารถ	และ
ความถนัดของนักเรียนโดยจะเน้นกระบวนการ
เรียนรู้	 การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน	 การ
กำากับและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน	
และการประเมนิปรบัปรงุพฤตกิรรม	การเรยีนของ
ตนเอง	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 และเจตคติต่อการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นขั้น
ตอนการทำากิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรยีนได้สรา้งความรู้
เชงิปฏบิตักิารกำาหนดสิง่ทีต้่องการวเิคราะห์,ปญัหา
และหลักการหรือกฎเกณฑ์พิจารณาแยกแยะสรุป	
(สวุทิย	์มลูคำา	และคณะ,	2554:	21)	นอกจากน้ียงั
เน้นให้นักเรียน	จำาแนกแยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ	 เพ่ือค้นหาว่าทำามา
จากอะไร	มีองค์ประกอบอะไร	ประกอบขึ้นมาได้
อย่างไร	เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร	(เกรียงศักดิ์	
เจรญิวงศกัดิ,์	2553:	2)	เนน้การนำาไปใช้	เปน็การ
นำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ของสมอง	 เน้นคำาถาม	 
เพื่อแก้ปัญหาทดลอง	 คำานวณ	 ทำาให้สมบูรณ์	 
ตรวจสอบหรือค้นพบ	 เป็นแนวคิดหลักการขั้น
ต้นของบลูม	 ดังนั้นการสอนที่เน้นให้นักเรียนทำา
กิจกรรมและใช้เหตุผล	 ซึ่งสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม	 กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มกีารจดักจิกรรมให้นักเรียน
อยา่งมขีัน้ตอนและมกีารสบืค้นขอ้มลูประกอบองค์
ความรู	้และการเกบ็ขอ้มลูทีไ่มซ่บัซอ้น	จงึสง่ผลให้
นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
วัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนวชิา
วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูป
แบบเป็นวิธีที่เหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์	 เห็นควร
ให้คุณครูพิจารณานำาไปใช้ตามความเหมาะสม

1.2	 ครูควรวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะการเตรียม	 สื่อ
อปุกรณ	์แหลง่เรยีนรู	้ใบงาน	ใบความรูใ้หเ้พยีงพอ
และเหมาะสมกับเวลา

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ	 ที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขั้น	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เปน็ฐาน	เชน่	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีน
รู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	
ขัน้	และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหา	เปน็ฐาน	

2.2	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	และ	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	
เปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอีก	
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วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
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(2009) and Their Readiness for ASEAN Community
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของ

นกัศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศกึษา	พ.ศ.	2552	และความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	
ประชากรเปน็นักศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย	ีราชมงคลอสีาน	วิทยาเขตสรุนิทร	์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์	และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์	จำานวน	15,389	คน	คิดเป็นตัวอย่าง	390	คน	(p	<	
0.05)	เกบ็ข้อมลูโดยใชแ้บบสอบถามระหวา่งวันที่	3–11	ธนัวาคม	2555	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้คา่เฉลี่ย	
ค่าที	และการสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค่าที

ผลการวจิยั	พบวา่	วธิกีารสอนโดยนกัศกึษาไดศ้กึษาเนือ้หากอ่นการเรยีน	ระบปุญัหาและความ
จำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน	จำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้	และอภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี	ช่วย
ให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	 2552	การร่วม
กจิกรรมของมหาวทิยาลยัช่วยให้นักศกึษามพัีฒนาการดา้นคณุธรรมจรยิธรรม	ความรู	้ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 และทักษะการประเมิน	 วิธีการสอนโดยการฝึกทักษะจากบทเรียน
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ	 การให้
นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้และการที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	 อย่างเสรีมิได้ส่ง
ผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 แต่การทำาการบ้านหรือโครงงาน	
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พร้อมการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน

คำาสำาคัญ:	 วิธีการสอน	พัฒนาการของนักศึกษา	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	2552	
ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	analyzed	and	to	synthesized	the	teaching	

methods	affecting	student	developments	according	to	 the	Thai	Qualifications	Framework	
for	higher	education	-	TQF	(2009),	and	their	readiness	for	ASEAN	Community.	Population	
was	15,389	making	390	samples	(p<0.05)	involving	undergraduate	students	in	3	higher	
educational	institutes	in	Surin;	Rajamangala	University	of	Technology	-	Isan,	Surin	Campus,	
Surindra	 Rajabhat	 University,	 and	 Boromarajonani	 College	 of	 Nursing,	 Surin.	 Data	 were	 
collected	 during	 December	 3	 –	 11,	 2012	 and	 analyzed	 by	 using	 the	means	 and	 the	 
t-test,	and	synthesized	by	using	the	t-test	results.

Results	 were	 that	 teaching	 methods	 of	 students’	 premier	 study,	 identifying	 
problems	 and	 needs	 of	 study	 topics,	 identifying	 study	 topics,	 and	 wide-opened	 
discussion	helped	students	develop	in	all	of	the	required	areas	according	to	TQF	(2009).	
Student	 participations	 in	 the	 university	 activities	 helped	 them	 develop	 skills	 of	 moral,	 
knowledge,	 inter-personal	 relationships	 and	 responsibilities,	 and	evaluation.	 The	 teaching	
methods	 of	 skills	 practices	 after	 lessons	 and	 technology	 usages	 negatively	 affected	 on	 
their	 English	 skill	 developments.	 Students’	 identifying	 study	 topics	 and	 wide-opened	 
discussion	 did	 not	 affect	 their	 readiness	 to	 ASEAN	Community.	 But	 doing	 homework/ 
projects,	 participating	 in	 university	 activities,	 and	 using	 technology	 in	 their	 learning	 
positively	affected	their	readiness	for	ASEAN	Community.	

Keywords:	teaching	methods,	 student	 developments,	 Thai	 Qualifications	 Framework	 for	
Higher	Education	(2009),	Students’	Readiness	for	ASEAN	Community
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บทนำา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

พ.ศ.	 2552	 (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา,	 2552)	 กำาหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์	 ประกอบด้วย	 มีความคิด
ร.เริ่มในการแก้ไขปัญหา	 สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้
ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ	สามารถ
พจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้
ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ	 มีส่วนร่วมในการ
ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย	
และมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบสงูทัง้ในบรบิท
ทางวิชาการ	 ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ	
โดยได้จำาแนกรายการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็น	5	ด้าน	คือ	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
ด้านความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	
และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข	การสือ่สาร	
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรอบมาตรฐาน
น้ี	 ส่งผลให้คณาจารย์ต้องจัดทำารายละเอียดของ
รายวิชาที่ตนทำาการสอน	 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัด
ทำาวธีิการสอนเพ่ือใหน้กัศกึษามพัีฒนาการครบทัง้	
5	ดา้นดงักลา่ว	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากคณาจารย์
ในระดับอุดมศึกษามิได้วุฒิทางการศึกษา	 โดยผล
จากการอบรมเรื่อง	 การจัดทำารายงานตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศกึษา	ในวนัที	่27	และ	
28	 มีนาคม	 2555	 ของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	
วทิยาเขตสรุนิทร	์สว่นหน่ึงพบวา่	อาจารย์สว่นใหญ	่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ใหม่	 ประสบความยุ่ง
ยากในการจัดทำารายละเอียดของรายวิชา	 ที่ต้อง
ครอบคลุมวิธีการสอนนักศึกษาที่สามารถก่อให้
เกิดพัฒนาการครบทุกด้านในตัวนักศึกษา	จึงนำาสู่
ประเดน็ปัญหาหลกั	คือ	คณาจารย์ควรจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนโดยใชวิ้ธกีารสอนอยา่งไรเพือ่ให้
นกัศกึษามพีฒันาการตามกรอบมาตรฐานดงักลา่ว	
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	

การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา	ค้นคว้า	
วิเคราะห์	 สังเคราะห์เอกสารและตำาราที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีและแนวคิด เกี่ ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 
(วรวรรณ	 ศรีตะลานุกค์,	 2555)	 เพื่อให้ได้วิธี
การสอนระดับอุดมศึกษาที่มีผลต่อพัฒนาการทั้ง	
5	 ด้านของนักศึกษา	 รวมถึงคุณลักษณะความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	อันสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการอุดมศึกษา	 ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำาไปสู่การ
พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และดำาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับความจำาเป็น
ต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งผลที่สุดย่อม
ช่วยให้อุดมศึกษาไทยสามารถแข่งขันได้ในเวที
ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
สังเคราะห์ค่าทีของวิธีการสอนที่มีผล

ต่อพัฒนาการของนักศึกษา	 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และการ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้ง

นี้จำาแนกเป็น	5	ประเด็น	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2542	มีความมุ่งหมายให้มีการจัดการศึกษาเพื่อ



Journal of Education, Mahasarakham University 111 Volume 9 Number 2 April - June 2015

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย	
จติใจ	สติปญัญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วม
กบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	ในการจดัการเรยีนการ
สอนต้องยึดหลักให้ผู้เรียนมีความสำาคัญ	 ความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 โดยมุ่งส่ง
เสรมิใหผู้เ้รยีนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพของตน	สาระเน้ือหาของบทเรยีนต้องเน้น 
ความสำาคญัทัง้ความรู	้คณุธรรม	กระบวนการเรยีนรู	้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสม	 อาทิ	 ความรู้
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง	และความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม	 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา	 ศิลปะ	
วฒันธรรม	ความรูแ้ละทกัษะด้านคณติศาสตร	์และ
ด้านภาษา	 และความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข	 ในการ
จัดการเรียนการสอนต้องจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน	โดยคำานึงถงึความแตกต่างระหวา่ง
บคุคล	ใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึทกัษะ	กระบวนการคดิ	การ
จัดการ	 การเผชิญสถานการณ์	 และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา	มกีารจดั
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้	คิดเป็น	และทำาเป็น	รักการ
อ่าน	และเกิดการใฝรู่อ้ย่างตอ่เนือ่ง	โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ	 รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม	
ค่านิยมที่ดีงาม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา	และให้มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดย
พจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน	ความประพฤต	ิ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 การร่วมกิจกรรม	
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการ
สอนตามความเหมาะสม

2. ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการ
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศกึษา	

พ.ศ.	 2552	 ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับการเรียนรู้	 5	 ด้าน	 และแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้	 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด	 และทำาให้เกิด
ร.ยการในแบบสอบถามเพื่อให้ได้พัฒนาการของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน	กล่าวคือ	ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบิร์ก	(Kohlberg,	
1974)	และศีล	5	ในพระพุทธ	ศาสนาซึ่งถือเป็น
พฤติกรรมพื้นฐานที่ต้องห้ามของพุทธศาสนิกชน	
ทำาให้ได้รายการพัฒนาการของนักศึกษา	 จำานวน	
14	 ข้อความ	 ซึ่งประกอบ	 ด้วยพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์	 ได้แก่	 รับผิดชอบต่อ
การกระทำาของตน	 กระตือรือร้นที่จะได้คะแนน
สูง	 ทำาตามมติของกลุ่ม	 เป็นคนตรงเวลา	 เคารพ
ตนเอง	 และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น	 มีใจ
ใฝ่สันติ	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 มีเหตุผล	
ฝ่าฝืนระเบียบ	และกฎหมาย	เบียดเบียนผู้อื่น	ผิด
จารีตประเพณีทางเพศ	 พูดจาโกหกหลอกลวง	
และเสพสิ่งเสพติด	 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความ
รู้ของ	 บลูม	 (Bloom,	 1956)	 และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบรุนเนอร์	 (Bruner,	 1977)	 เกี่ยวกับ
การพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์	 ทำาให้ได้
รายการพฒันาการของนกัศกึษา	จำานวน	4	รายการ	
ได้แก่	 สามารถให้ความหมายของสิ่งที่เรียนรู้	
สามารถสร้างทางเลือกจากสิ่งที่เรียนรู้	 สามารถ
อธิบาย	 และให้เหตุผลสิ่งที่เรียนรู้	 และสามารถ
สาธติสิง่ทีเ่รยีนรู	้ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ทฤษฎีของกาเย่	(Gagne,	1983)	
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความรู้ของบลูม	 ทฤษฎี
การเรียนรู้ของบรุนเนอร์	 และแนวคิดของทิศนา	 
แขมมณี	(2545)	ทำาให้ได้รายการพัฒนาการของ
นักศึกษา	 จำานวน	 7	 ข้อความ	 ได้แก่	 สามารถ
จำาแนก	 แยกแยะสิ่งที่เรียนรู้	 สามารถรวบรวม	
และจดัร.เบยีบใหมจ่ากสิง่ทีเ่รยีนรู	้สามารถเปรยีบ
เทียบ	สรุปความ	และวิจารณ์สิ่งที่เรียนรู้	สามารถ
อ้างอิงสิ่งที่เรียนรู้	 สร้างความคิดรวบยอดจาก
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สิ่งท่ีเรียนรู้	 สร้างกฎเกณฑ์ใหม่จากการวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะ	 และสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ไป
ใช้แก้ปัญหา	 สำาหรับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และความรับผิดชอบน้ัน
เก่ียวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการในวัยนักศึกษาของ
ชิกเกอร์ริ่งและไรเซอร์	 (Chickering	 &	 Reisser,	
1993)	ทำาใหไ้ดร้ายการ	จำานวน	11	รายการ	ได้แก	่
มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน	 มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม	 มีพัฒนาการด้านการเข้า
สังคม	มีพัฒนาการด้านการทำางานกลุ่ม	สามารถ
จัดการกับอารมณ์ของตนเอง	 สามารถปกครอง
ตนเอง	 สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตน	 มีความ
เป็นตัวของตนเอง	 สามารถกำาหนดเป้าหมายชีวิต
ของตน	 เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์	 และเห็น
คุณค่าของความพอเพียง	 และทิศนา	 แขมมณี	
(2545)	 ได้เสนอแนวคิดการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ว่า	 ประกอบด้วย	 การ
คิดวิเคราะห์	6	ทักษะ	ซึ่งนำาสู่รายการพัฒนาการ
ของนักศึกษา	จำานวน	1	รายการ	คือ	สามารถนำา
เสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 สำาหรับทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้นั้น	 เมเยอร์	 (Mayer,	
2001)	 ได้กล่าวว่า	 ผู้สอนควรระบุพฤติกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก	 และสามารถสังเกต
ได้	 ระบุเงื่อนไขแห่งการแสดงพฤติกรรม	 และ
ความช่วยเหลือ	และระบุมาตรฐานของพฤติกรรม
ที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก	 ในขณะที่	 ไทเลอร์	
(Taylor,	 1998)	 กล่าวว่า	 ผู้สอนควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกิจกรรม	 เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง	 จัดสิ่งที่มีความง่าย
ไปสูส่ิง่ท่ีมีความยาก	และการจดัประสบการณเ์พ่ือ
ชว่ยใหผู้เ้รยีน	ได้เพ่ิมพูนความคดิเหน็	และได้แสดง
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน	 และกาเย่	 (Gagne,	
1983)	 ระบุว่า	 ผู้สอนควรเร้าความสนใจของผู้
เรียนด้วยสื่อ	 วัสดุ	 และอุปกรณ์	 กระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนด้วย

การตั้งคำาถาม	 บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนให้
แก่ผู้เรียน	 กระตุ้นความจำาผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงข้อมูล
ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ก่อน	 นำาเสนอเนื้อหา	 ยก
ตัวอย่าง	ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ	ให้คำาแนะนำา
เพิ่มเติม	 สอบเพื่อวัดร.ดับความเข้าใจและทักษะ	
และนำาไปประยุกต์ใช้กับการดำาเนินชีวิต	เช่นเดียว
กับนพิดา	พุดสโต	(2547)	กล่าวว่า	อาจารย์ควร
กระตุ้นให้นักศึกษาคิดค้น	สร้างงาน	โดยประยุกต์
ความรู้และทักษะ	เทพนคร	ทาคง	(2546)	กล่าว
ว่า	 มาตรฐานในรายวิชาควรเน้นความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาและทักษะหรือการปฏิบัติ	 และวร
วรรณ	ศรีตะลานุกค์	(Sritalanook,	2013)	กล่าว
ว่า	 การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนมีความจำาเป็น	
โดยอาจารย์ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งทฤษฎีและแนวคิด
เหลา่นีส้อดคลอ้งกบัแนวคดิปราชญภ์มูปิญัญาไทย	
คือ	 บอกให้รู้	 ทำาให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 และเป็นให้จริง	
(สมาคมครูภูมิปัญญาไทย,	2546)	

การวิจัยนี้จึงได้จำาแนกข้อความจาก
ทฤษฎีข้างต้นเป็น	 2	 ด้านหลัก	 ได้แก่	 วิธีการ
จดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีน
รู้	 และผลการเรียนรู้	 ทำาให้ได้ข้อความสำาคัญที่นำา
ไปสู่การสร้างแบบสอบถามที่ประกอบด้วย	 14	
ข้อความเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้	และ	73	ข้อความเกี่ยว
กับผลการเรียนรู้	8	ด้าน	

3. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเต
รียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มใหก้บัหนว่ยงานในสงักดั	โดย
ได้กำาหนดยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรี
ยมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	
พ.ศ.	 2558	 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย	 3	
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ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล	ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน	 และยุทธศาสตร์ที่	 3	 การส่ง
เสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน	ในท่ีน้ียกมาเฉพาะยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนานักศึกษา	 คือ	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	
(อาภรณ์	 แก่นวงศ์,	 2555)	 ที่กำาหนดกลยุทธ์ให้
มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยในระดับท่ีใช้ในการทำางานได้	 และ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและ
การทำางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย	 ดังนั้น	
สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเตรยีมพรอ้มใหบ้ณัฑติของ
ตนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ดงัเช่นรายงานการวจิยัเรือ่ง	อทิธพิล
ของวธิกีารสอนภาษาองักฤษแบบทาสทเ์บสทีม่ต่ีอ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ในระดบัมหาวทิยาลยั	(ปณัณธร	แสงอรณุ,	2555)	
ที่ให้ความสำาคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ความสามารถในการพูดและการฟัง	 สำาหรับด้าน
การประกอบวชิาชีพน้ัน	บัณฑติต้องมคีวามชำานาญ
ในวิชาชีพของตน	อีกทั้ง	ยังต้องสามารถทำางานใน
พืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมแตกตา่งจากวฒันธรรมของตน	
และดา้นจติสำานึก	บณัฑติตอ้งตระหนกัในการเปน็
พลเมืองอาเซียน	 ดังนั้น	 การวิจัยนี้จึงได้รวบรวม
คุณลักษณะข้างต้นเป็นรายการพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
โดยสามารถจำาแนกเปน็รายการ	2	ด้านหลกั	ได้แก	่
ทกัษะภาษาองักฤษ	ซึง่ประกอบด้วย	การฟังภาษา
อังกฤษได้อย่างเข้าใจ	 (E1)	การพูดภาษาอังกฤษ	
(E2)	 การอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ	 (E3)	
และการเขยีนเอกสารเปน็ภาษาองักฤษ	(E4)	และ
ความพร้อมสูอ่าเซยีน	ซึง่ประกอบด้วย	การทำางาน
กับผู้ท่ีมีความแตกตา่ง	(A1)	การตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองของอาเซียน	(A2)	การเป็นผู้นำากลุ่ม	

(A3)	 และการเป็นสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับ
กลุ่ม	(A4)

4 .  กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	
พ.ศ.	2552	ได้กำาหนดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไว้	5	ด้าน	ได้แก่	คุณธรรมจริยธรรม	(L1)	ความรู้	
(L2)	ทักษะทางปัญญา	(L3)	ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 (L4)	 และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (L5)	 (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2552)	 เมื่อสกัด
คำาหลักของผลการเรียนรู้แต่ละด้านทำาให้ได้
รายการประเมินตามกรอบมาตรฐานนี้	 กล่าวคือ	
L1	ประกอบด้วย	7	รายการ	คือ	มีวินัย	มีความ
รับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	เป็นแบบอย่าง
ที่ดี	 เข้าใจผู้อื่น	 และเข้าใจโลก	 L2	ประกอบด้วย	
4	 รายการ	 ได้แก่	 มีความรู้หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถอธิบายความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา	 เห็นความสำาคัญ
ของงานวจิยั	และปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ	์L3	ประกอบดว้ย	4	
รายการ	ได้แก่	สามารถค้นหาข้อเท็จจริง	สามารถ
ประเมินข้อมูล	 สามารถเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้	 และสามารถเสนอแนะแนว
ทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	 L4	
ประกอบด้วย	 4	 รายการ	 ได้แก่	 ช่วยแก้ปัญหา
ในกลุ่ม	 มีภาวะผู้นำา	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม	และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง	และ	L5	ประกอบด้วย	5	รายการ	ได้แก่	
ระบุประเด็นปัญหา	 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม	
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูล	
สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และเลอืกใชร้ปูแบบ
ของการนำาเสนอที่เหมาะสม	
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อย่างไรก็ตาม	การทบทวนเอกสารพบว่า	
ผลการเรียนรู้ของนกัศกึษายังประกอบด้วย	2	ด้าน
หลัก	 คือ	 การประเมิน	 (L6)	 และการบูรณาการ	
(L7)	ซึ่ง	L6	ประกอบด้วย	สามารถปรับปรุงแก้ไข
สิง่ทีต่นทำาผดิพลาด	สามารถประเมนิผลการเรยีน
รู้ของตนระหว่างปฏิบัติ	 สามารถอธิบายเหตุผล
ของข้อผิดพลาดของตน	 และสามารถอธิบายวิธี
การแก้ไขข้อผิดพลาดของตน	 และ	 L7	 ประกอบ
ด้วย	 สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่	
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ	 เข้าด้วย
กัน	 สามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 ใน
ภาพรวม	 และสามารถระบุข้อบกพร่องของความ
รู้ทั้งหมดในภาพรวม	

5. คณุลักษณะท่ีพงึประสงคข์องบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

คณุลกัษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงคข์อง
สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัสรุนิทร์	ประกอบดว้ย	
มภีาวะผูน้ำา	ใฝเ่รยีนรูต้ลอดชีวติ	มคีวามสามารถใน
การใชภ้าษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เป็นอย่างดี	 มีความคิดร.เริ่ม
สร้างสรรค์	มีเหตุผล	สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี	มีสุขภาพดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	มี
บคุลกิภาพทีพ่งึประสงค์	มจีรรยาบรรณ	มจีติสำานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักประชาธิปไตย	 มี
ความรูแ้ละทกัษะ	มทีกัษะในการจดัการแกป้ญัหา	
เป็นผู้นำาในการทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์	 มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์	มีทักษะในการแสวงหาความรู้	มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	มีระเบียบ
วินัย	 ตระหนักในภาระหน้าท่ีที่ตนจะต้องปฏิบัติ
ในการบำาเพ็ญประโยชน์	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุนิทร,์	2555;	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร,์	2555;	วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสุรินทร์,	2553)	

คำาจำากัดความที่ใช้ในการวิจัย

พฒันาการของนกัศกึษา	หมายถงึ	ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

วิธีการสอน	หมายถึง	กิจกรรมการเรียน
การสอน	4	ลักษณะ	คือ	

1.	 การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ	
ประกอบด้วย	 การศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน	 (1.1)	
การฝึกทักษะจากบทเรียน	(1.2)	การทำาการบ้าน
หรือโครงงาน	 (1.3)	 และการร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย	(1.4)

2.	การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการ
สอน	ประกอบด้วย	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (2.1)	การให้นักศึกษาระบุ
ปัญหาและความจำาเป็นในเรื่องที่จะเรียน	 (2.2)	
การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้	
(2.3)	 การซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ	 (2.4)	 และ
การให้นักศึกษาอภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้อย่าง
เสรี	(2.5)

3.	 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน	ประกอบด้วย	การค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์	
(3.1)	 และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เรียน	(3.2)	

4.	การประเมินผล	ประกอบด้วย	การให้
นกัศกึษากำาหนดร.ยการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง	(4.1)	การใหน้กัศกึษาประเมนิผลการเรยีน
รูข้องตนเอง	(4.2)	และการใหน้กัศกึษาประเมนิผล
การสอนของผู้สอน	(4.3)

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	พ.ศ.	2552	

2.	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ทำาการศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์	
จำานวน	3	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร	์มหาวทิยาลยัราชภฏั
สรุนิทร	์และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรุนิทร	์
ซึง่มปีระชากรจำานวน	15,389	คน	คิดเปน็ตัวอย่าง	
390	คน	(p<0.05)	เครือ่งมอืทีใ่ช้คอืแบบสอบถาม
ทีม่คีา่ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา	เทา่กบั	0.98	และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 Cronbach’s	 Alpha	
เท่ากับ	 0.9634	 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่	 3–11	
ธันวาคม	 2555	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าที	 และ
สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค่าทีเพ่ือให้ได้ผลของ
วิธีการสอนตามวัตถุประสงค์	โดยพิจารณาวิธีการ

สอนที่มีค่า	 p<0.01	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บวกแสดงความสัมพันธ์เชิงบวก	(√)	ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานลบแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ	 (X)	
และกรณีที่	 p>0.01	 แสดงว่า	 วิธีการสอนนั้นไม่
ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษา	(-)

ผลการวิจัย
วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	พ.ศ.	2552

ผลการสัง เคราะห์ค่าที เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่	 1	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการ
ของนักศึกษา	

ตารางที่ 1	 วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษา

วิธีการสอน
มคอ 3

นอกกรอบ
มคอ 3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

1.	การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ

1.1	การศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน √ √ √ √ √ - -

1.2	การฝึกทักษะจากบทเรียน √ √ √ √ - √ √

1.3	การทำาการบ้านหรือโครงงาน √ - √ √ √ √ √

1.4	การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย √ √ - √ - √ -

2.	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.1	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ √ √ √ √ - - √

2.2	การให้นักศึกษาระบุปัญหาและความจำาเป็นของเรื่องที่จะ
เรียน

√ √ √ √ √ - √

2.3	การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √

2.4	การที่นักศึกษาซักถามผู้สอน	เมื่อไม่เข้าใจ	 √ - √ √ - √ √

2.5	การที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี √ √ √ √ √ √ √

3.	การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน
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วิธีการสอน
มคอ 3

นอกกรอบ
มคอ 3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

3.1	การที่นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ √ - √ √ √ √ √

3.2	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ √ - √ - √ √ √

4.	การประเมินผล

4.1	การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง	

√ - √ - √ √ √

4.2	การให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง √ - √ - √ - √

4.3	การให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของผู้สอน √ - √ √ √ √ √

	 ตารางที	่1	ผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ข้อมูล	สามารถสรปุได้	7	ประการ	คือ	ประการที	่1	
การสอนทั้ง	4	ลักษณะ	ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อ	L1	
ประการที่	 2	 ลักษณะการสอนแบบ	2	 ส่งผลเชิง
บวกตอ่	L3,	L4	และ	L7	ประการที	่3	ลกัษณะการ
สอนแบบ	3	และแบบ	4	ก่อให้เกิดพัฒนาการเชิง
บวกตอ่	L3,	L5	และ	L7	ประการที	่4	ลกัษณะการ
สอนแบบ	2	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการเชิงบวก
ในรายดา้นมากทีส่ดุ	ประการที	่5	วธิกีารสอนแบบ	
2.3	และ	2.5	ชว่ยใหน้กัศกึษามพัีฒนาการครบทกุ
ด้าน	ประการที่	6	วิธีการสอนแบบ	1.1,	2.1	และ	

2.3	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตาม
กรอบมาตรฐานนี้	 และประการที่	 7	 วิธีการสอน
แบบ	1.4	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการเชิงบวกใน
รายด้านน้อยที่สุด	คือ	มีพัฒนาการด้าน	L1,	L2,	
L4	และ	L6

วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการสังเคราะห์ค่าทีเพื่อทดสอบสมมติฐานที่	2	
วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้าน
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
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ตารางที่ 2	 วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการสอน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ทักษะการเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียน

E1 E2 E3 E4 A1 A2 A3 A4

1.	การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ

1.1	การศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน - √ √ - - - - -

1.2	การฝึกทักษะจากบทเรียน X X X X X √ X -

1.3	การทำาการบ้านหรือโครงงาน - X X - √ √ - √

1.4	การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย - √ X - √ - √ √

2.	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.1	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ - - - - - - - √

2.2	การให้นักศึกษาระบุปัญหา
และความจำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน

- √ X √ - - √ -

2.3	การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ - - - - - - - -

2.4	การที่นักศึกษาซักถามผู้สอน	เมื่อไม่เข้าใจ	 - √ - - X √ √ -

2.5	การที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี - - - - - - - -

3.	การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1	การที่นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ X X - X √ √ - X

3.2	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียน X X X X √ √ √ √

4.	การประเมินผล

4.1	การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง	

- - √ √ - - √ -

4.2	การให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง - √ - √ - - - -

4.3	การให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของผู้สอน - √ √ √ X √ √ X

ตารางที่ 	 2 	 ผลการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้	 5	 ประการ	 คือ	
ประการที่	 1	 ลักษณะการสอนแบบ	 4	 ส่งผล
เชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา	 แต่ลักษณะการสอนแบบ	 3	 ส่งผลเชิง
ลบตอ่พฒันาการทกัษะภาษาองักฤษของนกัศกึษา	
ประการที่	2	วิธีการสอนแบบ	1.2	และ	3.2	ส่ง
ผลเชิงลบต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง	
4	 ทักษะ	 คือ	 ฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 ประการ
ท่ี	 3	 วิธีการสอนแบบ	 2.3	 และ	 2.5	 มิได้ส่งผล
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ต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ประการที่	4	วิธีการสอนแบบ	
3.2	 ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะการเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน	 และประการที่	 5	
วิธีการสอนแบบ	1.3	และ	1.4	ส่งผลเชิงบวกต่อ
พัฒนาการทักษะการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน

อภิปรายผล
การสอน	4	ลักษณะที่นำามาเป็นประเด็น

ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 การเตรียมพร้อมและ
การฝึกทักษะ	 (1)	 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน	 (2)	 การใช้เทคโนโลยี
ในกิจกรรมการเรียนการสอน	 (3)	 และการ
ประเมินผล	 (4)	ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการ
ของนักศึกษาด้าน	 L1	 โดยเฉพาะลักษณะการ
สอนแบบ	(2)	ส่งผลเชิงบวกต่อ	L3,	L4,	L5	และ	
L7	 ตรงกับเป้าหมายการจัดการศึกษาในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	6	
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	
ความรู้	 และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข	ดังนั้น	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อน
เข้าชั้นเรียน	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาก่อน
จากหนังสือตำาราหรือเอกสารประกอบการสอน	
ซึ่งหมายความว่า	 อาจารย์ควรจัดทำาหนังสือตำารา
หรือเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตน
สอน	 และในระหว่างการเรียนการสอนอาจารย์
ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากบท
เรียน	 เพื่อแสดงให้นักศึกษามั่นใจว่า	 สามารถนำา
ความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำาวันและแก้ไข
ปัญหาได้	 หลังการสอน	 อาจารย์ควรมอบหมาย
งานการบ้านหรือโครงการให้นักศึกษาได้ฝึกฝน

เพิ่มเติม	 สอดคล้องกับนพิดา	 พุดสโต	 (2547)	
ว่า	 อาจารย์ควรกระตุ้นให้นักศึกษาคิดค้น	 สร้าง
งาน	 โดยประยุกต์ความรู้และทักษะ	 และเทพ
นคร	ทาคง	(2546)	ว่า	การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดที่อิงมาตรฐานในรายวิชาควรเน้นความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะหรือการปฏิบัติ	
นอกจากนี้	 การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับวรวรรณ	
ศรีตะลานุกค์	(Sritalanook,	2013)	ว่า	การเรียน
การสอนนอกช้ันเรียนมีความจำาเป็น	 โดยอาจารย์
ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย	 สำาหรับการส่งเสริมให้นักศึกษามี
สว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้	อาจารย์
ควรเริ่มจากการให้นักศึกษาได้ระบุปัญหาและ
ความจำาเปน็ในเรือ่งทีจ่ะเรยีน	เพราะเมือ่นกัศกึษา
เห็นความสำาคัญของสิ่งที่ต้องเรียนรู้	 พวกเขาย่อม
มีทัศนคติท่ีดีและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้	 หลัง
จากนั้น	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาจำาแนกประเด็น
ที่ต้องการเรียนรู้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์	
และเชือ่มโยงความรูเ้กา่	กบัประเดน็ใหมท่ีต่อ้งการ
เรียนรู้	 เมื่อนักศึกษามีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ชัดเจนแล้ว	อาจารย์ควรให้นักศึกษา
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองเพือ่บรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว	้ระหวา่งการ
เรียนการสอน	อาจารย์ควรกระตุ้นให้นักศึกษาซัก
ถามเมื่อไม่เข้าใจ	 และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้อย่างเสรี	 ซึ่งประเด็น
นี้รายงานการวิจัยเรื่อง	 การประเมินผลการเรียน
รู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (วีระวรรณ	 ศรีตะ
ลานุคค์,	2556ก)	พบว่า	อาจารย์ข้าราชการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้
อยา่งเสร	ีแตกตา่งจากอาจารยพ์นกังานในสถาบนั
อุดมศึกษาที่ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
ประเด็นต่างๆ	 ได้อย่างเสรี	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ	 0.05	 สำาหรับการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์	 และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเรียน	 นอกจากนี้	 อาจารย์ควร
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำาหน
ดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง	 โดย
รายการประเมินผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง	5	ด้านและ
สอดคลอ้งกบัแผนการกระจายความรับผดิชอบของ
รายวิชาในหลักสูตรนั้นๆ	 เช่นเดียวกับนพิดา	 พุด
สโต	(2547)	วา่	อาจารย์ควรใช้เกณฑก์ารประเมนิ
ผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 ความสำาคัญของ
เน้ือหา	 กระบวนการเรียนรู้	 และพัฒนาการของ
นักศึกษา	 สำาหรับการะบวนการการประเมินผล
น้ัน	นักศกึษาควรได้รบัการแจง้ใหเ้ขา้ใจถงึรายการ
ประเมนิและวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ั้งแต่เริม่
การเรียนการสอน	 ซึ่งวิธีการประเมินผลการเรียน
รู้ควรใช้การประเมินผลจากทุกมุมมอง	 เพื่อให้
ได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมมาก
ท่ีสุด	อาทิ	การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม
จริยธรรม	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบควรใหท้กุฝา่ยทีม่ปีฏิสมัพนัธ์
กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม	 แต่ด้านความรู้ควรให้
สิทธิ์แก่อาจารย์เป็นผู้ประเมิน	เป็นต้น	ยิ่งกว่านั้น	
อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินผล
การสอนของอาจารย์ด้วยเช่นกัน	 เพื่อให้ได้ข้อมูล
สำาคญัสำาหรบัการพัฒนาการสอน	รายวชิา	และการ
พัฒนาหลักสูตร	 รายการการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับรายการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	 (วีระวรรณ	 ศรีตะลา
นุคค์,	2556ข)	

ขอ้คน้พบขา้งต้นสามารถนำามาสงัเคราะห์
เพื่อให้ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยเน้นพัฒนาการของ
นักศึกษาครบทุกด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา	และครอบคลุมพัฒนาการที่จำาเป็นอีก	
2	ด้าน	ได้แก่	ทักษะการประเมิน	และทักษะการ
บูรณาการ	ดังนี้

1.	 ข้ันก่อนการสอน	 ประกอบด้วย	 4	
วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง	 ระบุปัญหาและ
ความจำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน	 จำาแนกประเด็น
ที่ต้องการเรียนรู้	และศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน

2.	ขั้นระหว่างการสอน	ประกอบด้วย	3	
วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ	 และอภิปราย
ประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี	

3.	ขั้นหลังการสอน	ประกอบด้วย	4	วิธี
การ	ได้แก่	การให้นักศึกษาฝึกทักษะจากบทเรียน	
ทำาการบ้านหรือโครงงาน	 ประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเอง	และประเมินผลการสอนของผู้สอน

4.	ขั้นพัฒนาการนอกหลักสูตร	ประกอบ
ด้วย	 3	 วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์	 และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้

นอกจากนั้น	 การวิจัยนี้ยังได้ข้อค้นพบที่
สำาคัญเกี่ยวกับวิธีการสอนที่มีผลต่อความพร้อม
ของนกัศกึษาในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	กลา่ว
คอื	ความพรอ้มของนกัศกึษาซึง่สามารถจำาแนกได	้
2	ทักษะหลัก	คือ	ทักษะภาษาอังกฤษ	และทักษะ
การเปน็สมาชกิของประชาคมอาเซยีน	วิธกีารสอน
ที่ส่งผลดีต่อทักษะภาษาอังกฤษ	 คือ	 วิธีการสอน
แบบ	1.1,	4.1,	2.4,	4.2	และ	4.3	อย่างไรก็ตาม	
วิธีการสอนแบบ	 1.2	 ส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 ดังนั้น	 วิธีการ
สอนโดยการฝึกทักษะจากบทเรียน	 และการใช้
เทคโนโลยีในการเรียน	จึงควรเน้นกิจกรรมการฝึก
พูดและฟังภาษาอังกฤษ	 นอกจากนี้	 วิธีการสอน
แบบ	 3.1	 และ	 3.2	 ส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการ
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ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 ซึ่งเป็นไปได้ว่า	
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นภาษาไทย	 และถ้า
เป็นภาษาอังกฤษ	นักศึกษาสามารถใช้เครื่องแปล
ภาษาได	้ดว้ยเหตุน้ี	จงึทำาใหท้กัษะภาษองักฤษของ
นักศึกษาเป็นไปในเชิงลบ	 ดังนั้น	 การมอบหมาย
งานโดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์	
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้น้ัน	
อาจารย์ควรกระตุ้นและเสริมสร้างทักษะภาษา
อังกฤษให้แก่นักศึกษา	 โดยเฉพาะคำาสำาคัญที่มัก
ปรากฏบนเว็บไซต์	 และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	
ซ่ึงจะชว่ยให้นักศกึษามพัีฒนาการตามยุทธศาสตร์
ที	่2	(อาภรณ	์แกน่วงศ,์	2555)	ทีก่ำาหนดให้พัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไทยในระดับที่ใช้ในการทำางานได้	 สำาหรับด้าน
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	 อาจารย์ควรใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเรียนเพ่ือช่วยพัฒนาการทักษะ
การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน	 ด้านการ
ทำางาน	 การเป็นพลเมือง	 การเป็นผู้นำา	 และการ
เป็นสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือกับการทำางานของ
กลุ่ม	 ทั้งนี้เพราะการที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีเครือข่าย	 ย่อมช่วยให้นักศึกษามีความ
รู้	 ความเข้าใจ	 และมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากยิ่ง
ขึ้น	สังคมเครือข่ายเป็นสังคมเปิดที่ไม่ได้จำากัดเชื้อ
ชาติและศาสนา	 เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน	 ดังน้ัน	
มหาวิทยาลัยจึงควรลงทุนและจัดสรรทรัพยากร
ทางเทคโนโลยีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้จาก
ทกุที	่ทัง้ในเขตพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั	หรอืการเขา้
สู่ระบบจากภายนอกมหาวิทยาลัย	 เมื่อพิจารณา
ในรายวิธีการสอน	 อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้
นกัศกึษากำาหนดร.ยการประเมนิผลการเรยีนรู	้ควร
มอบหมายให้นักศึกษาทำาการบ้านหรือโครงงาน	
ควรให้นักศึกษาระบุปัญหาและความจำาเป็นของ
เรื่องที่จะเรียน	 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
กิจกรรมการเรียนรู้	 ควรกระตุ้นให้นักศึกษาซัก
ถามเมื่อไม่เข้าใจ	ควรให้นักศึกษาประเมินผลการ

สอนของอาจารย	์และควรกระตุน้ใหน้กัศกึษารว่ม
กจิกรรมของมหาวิทยาลยั	ซึง่วิธกีารสอนเหลา่นีจ้ะ
ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะการเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนด้านการทำางาน	 การเป็น
พลเมือง	 การเป็นผู้นำา	 และการเป็นสมาชิกที่ให้
ความรว่มมอืกบัการทำางานของกลุม่	สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรท์ี	่2	ดา้นการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกอบวชิาชพีและการทำางานขา้มวฒันธรรมของ
บัณฑิตไทย	(อาภรณ์	แก่นวงศ์,	2555)	

ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน	 และจัดการ

ฝึกอบรมคณาจารย์ให้สามารถใช้วิธีการสอนตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอันเกิดจาก
การสังเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้	 ซึ่งเป็นก
ระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2542	 กระบวนการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงลำาดับขั้น
การวิธีการสอนแต่ละข้ันที่มีผลต่อพัฒนาการของ
นกัศกึษาในแตล่ะดา้น	รวมทัง้การเพือ่เตรยีมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
ชว่ยใหอ้าจารยส์ามารถจดัการเรยีนการสอนอยา่ง
เป็นระบบที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และยุทธศาสตร์
อดุมศกึษาไทยในการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเปน็
ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	

ข้อค้นพบว่า	 การฝึกทักษะจากบทเรียน
กอ่ใหเ้กดิผลเชงิลบตอ่พฒันาการดา้นทกัษะภาษา
อังกฤษของนักศึกษา	 ดังนั้น	 ในการจัดการเรียน
การสอน	อาจารยค์วรใชภ้าษาองักฤษในการสัง่งาน	
หรือการสนทนาทั่วไป	โดยใช้ข้อความสั้นๆ	ง่ายๆ	
กับนักศึกษา	 และกระตุ้นให้นักศึกษาโต้ตอบด้วย
ภาษาองักฤษ	และไมค่วรลงโทษนกัศกึษาทีพ่ดูผดิ	
แต่ควรให้กำาลังใจในความกล้าพูด
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ข้อค้นพบว่า	 การค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์	 และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
การเรียนส่งผลเชิงลบต่อทักษะภาษาอังกฤษ	 ดัง
น้ัน	 อาจารย์ควรมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ	 และให้ความช่วย
เหลือ	 พร้อมการตั้งข้อสังเกตในการประยุกต์ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	อย่างไรก็ตาม	
ข้อค้นพบเก่ียวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่
ปรากฏเป็นเชิงลบในการจัดการเรียนการสอน	
แสดงให้เห็นวา่	คณาจารย์ไมม่ทีกัษะภาษาองักฤษ
เชน่กนั	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัควรจดัอบรมฝกึทกัษะ
ภาษาอังกฤษให้กบัคณาจารย์อย่างเรง่ด่วน	เพ่ือให้
คณาจารยส์ามารถจดัการเรยีนการสอนทีพ่รอ้มต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของวิธีการ
สอนที่มีต่อพัฒนาการของนักศึกษาในแต่ละด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	
พ.ศ.	 2552	 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการสอนในระดับ
อุดมศึกษายังมีอีกหลายวิธี	 ดังนั้น	 จึงควรจัด
ทำาการวิจัยเช่นเดียวกันนี้อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อ
สนับสนุนนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค	์นอกจากนี	้ควรทำาการวิจยัเกีย่วกบัทกัษะ
การสอนและการประเมนิผลการเรยีนการสอนของ
อาจารย์ด้วยเช่นกัน
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ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนในหลกัสตูรภาษาองักฤษกรณี
ศึกษา โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
The Students’ Opinionin Learning via the English Program:  
A Case Study at Kamalasai School, Kalasin Province

ศาตรา สหัสทัศน์1, กิตติพร อินทะสีดา2

Sattra Sahatsathatsana1, Kittiporn Intasida2

Abstract
The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	the	students’	opinions	in	learning	through	

the	English	for	Integrated	Studies	program	at	Kamalasai	School.	The	informants	were	335	
students	studying	in	the	English	for	 Integrated	Studies	program	in	both	lower	and	upper	
secondary	school	levels	received	from	simple	random	sampling.	The	mix-method	research	
designwas	 employed	 in	 this	 study.	 The	 research	 instrument	 used	 in	 this	 study	was	 the	
questionnaire	with	two	parts,	including	rating	scale	(quantitative)	and	open-ended	question	
(qualitative).	Mean	(X)	and	standard	deviation	(S.D.)	were	used	to	analyze	the	quantitative	
data,	whilecoding	technique	was	employed	forthe	qualitative	data	analysis.	The	results	 in	
the	quantitative	part	revealed	that	the	students	had	the	positive	opinion	on	learning	through	
the	English	for	Integrated	Studies	program	in	all	aspects.	On	the	other	hand,	the	results	in	
qualitative	part	revealed	some	problemsin	three	aspects	about	learning	through	the	English	
for	 Integrated	Studies	program	at	Kamalasai	School,namely1)	 the	 textbook	and	 learning	
materials,	2)	 the	 language	used	 in	 teaching,	and	3)	 the	appropriateness	of	 the	subjects	
taught	in	English.	This	could	be	concluded	that	the	students	had	the	positive	opinions	on	
learning	through	the	English	for	Integrated	Studies	program	at	Kamalasai	School,	but	there	
were	three	main	aspects	as	mentioned	earlier	being	needed	for	adjustment.

Keywords:	English	program,	teaching,	students’	opinions	in	learning,	English	for	integrated	
studies,	secondary	school	levels.	
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บทคัดย่อ
วตัถปุระสงคข์องการศกึษาในครัง้นี้	คอื	เพือ่สำารวจความคดิเหน็ของนกัเรยีนโรงเรยีนกมลาไสย

ที่เรียนโดยใช้การบูรณาการภาษาอังกฤษ	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ที่เรียนโดยใช้การบูรณาการภาษาอังกฤษ	จำานวน	335	คน	โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย	การศึกษาใน
คร้ังน้ีเปน็การวจิยัแบบผสมผสานทัง้เชิงประมาณและเชงิคณุภาพ	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาแบง่ออกเปน็	
2	ส่วน	คือ	แบบสอบถามแบบมาตรฐานประมาณค่า	ใช้สำาหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	และ	คำาถามปลาย
เปดิซึง่ใชส้ำาหรบัเกบ็ขอ้มลูเชิงคณุภาพ	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณไดแ้ก่	คา่เฉลีย่	( )	และ	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการถอดรหัส	(Coding)
ผลการศกึษาเชงิปรมิาณพบวา่	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ของตอ่การเรยีนโดยใชก้ารบรูณาการภาษาองักฤษ	
ในเชงิบวกในทุกดา้น	แตใ่นทางตรงกนัขา้มผลการศกึษาเชงิคณุภาพแสดงใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ทีส่ะทอ้น
ใหเ้หน็ปญัหาในการเรยีนโดยใช้การบรูณาการภาษาองักฤษ	ใน	3	ดา้น	ดงัตอ่ไปนี	้1)	ดา้นตำาราเรยีนและ
วสัดกุารเรยีน	2)	ดา้นภาษาทีใ่ช้ในการสอน	และ	3)	ดา้นความเหมาะสมของรายวชิาทีน่ำามาสอน	ซึง่อาจ
สรุปไดว้า่	การเรียนโดยใช้การบรูณาการภาษาองักฤษ	ของโรงเรยีนกมลาไสยทำาใหน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็
ของต่อการเรียนในเชิงบวกแต่ก็ยังมีปัญหาสำาคัญ	3	ด้านที่ต้องได้รับการแก้ไข

คำาสำาคัญ:	 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,	 การสอน,	 ทัศนคติ,	 การบูรณาการภาษาอังกฤษ,	 
ระดับมัธยมศึกษา

Background of the Study
Globalization	has	made	English	the	

‘global	 contact’	 language	 or	 lingua	 franca	
(Brown,	2013).	In	fact,	English	as	a	lingua	
franca	 (ELF)	 is	 by	 far	 the	most	 common	
form	of	English	 in	the	world	today.	That	 is	
why	many	 academic	 supporters	 such	 as	
Wardhaugh	 (2010)	 and	Modiano	 (2009)	
argue	that	English	has	become	“a	language	
of	 cultural	 importance,	 and	 in	 a	 growing	
number	of	fields,	English	is	now	considered	
in	many	quarters	to	be	a	basic	requirement	
in	the	 labor	market”	(Modiano,	2009).	For	
this	 reason,	 it	 is	 being	 used	 all	 over	 the	
world	and	can	no	longer	be	said	to	‘belong’	 
to	countries	such	as	England	or	the	United	

States.	 Researchers	 such	 as	 Modiano	 
(2009),	Yule	(2010),	and	Wardhaugh	(2010)	 
believe	that	the	English	language	is	the	link	
between	 the	 emergence	 ofnew	 identities	
and	social	status.Moreover,	the	English	has	
been	 selected	 as	 the	 official	 language	 for	
the	ASEAN	Community,	 to	be	announced	
in	 2015.	 As	 mentioned	 earlier,	 this	 has	
clearly	shown	the	reason	why	English	is	the	 
international	language.

Thai	economy	is	to	highly	continuing	
to	expand	well	in	all	aspects	(Bank	of	Thailand	
2012).	The	government,	therefore,invested	
a	 lot	 of	 funds	 to	 promote	 and	 put	 the	 
country	 forward	 to	 the	 regional	 and	 
international	 markets.	 This	 requires	 the	
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workforce	to	develop	their	English	language	 
skills	 up	 to	 the	 standard	 of	 business	 
communication.	Such	demand	can	be	seen	
in	 business	 organizations	 requiring	 their	 
employees	to	have	highly	functional	language	
skills	 enablingefficiently	 to	 perform	 their	 
business.	Many	jobs	require	the	applicants	
to	be	fluent	in	English.	Knowledge	of	English	
as	 the	 second	 language	 is	 a	 requirement	
inglobalization	era.

To	 cope	 with	 the	 challenges	 and	
competition	of	the	rapid	growing	economics	
in	 the	globalization	 of	which	English	plays	 
the	 impor tant 	 ro le	 in	 in ternat iona l	 
communication,	 the	Ministry	 of	 Education	
of	Thailand	launched	a	new	form	of	English	
educationto	the	public	schools	in	2002.	This	
new	and	innovative	form	of	English	education	
wasa	 transition	 from	 traditional	 English	 as	 
a	foreign	language	(EFL)	classes	to	English	
content-based	classes	(Phonlabutra,	2007).	
The	major	rationale	for	this	innovative	English	
education	was	 to	build	high	proficiency	 in	
English	of	the	Thai	students	for	the	country’s	
competition	 in	 the	global	economy	 (Office	
of	the	Basic	Education	Commission,	2003).	
This	 new	 and	 innovative	 form	 of	 English	
educationwas	official	by	called	 the	English	
Program	 (Office	 of	 the	 Basic	 Education	 
Commission,	2003).	

However,	the	resultsof	the	program	
evaluations	 in	 2003	 and	 2004	 revealed	 
several	problems	addressed	by	Thai	teachers	 
who	 taught	 the	 English	 content-based	 
program	across	the	country.	The	problems	

addressed	 including	 a	 lack	 of	 qualified	 
bilingual	content	teachers,	the	insufficiency	
of	 the	 instructional	materials	 to	 cover	 the	 
local	curriculum	and	the	academic	progress	
of	 the	students	 lagging	behind	 their	peers	
in	 the	Thai	program.	The	evaluation	report	
also	 revealed	 the	 students’	 problem	 in	 
understanding	 the	 subject	 content	 taught	
in	English.	These	problems	led	to	students	
repeating	the	same	content	in	Thai	(Office	
of	the	Basic	Education	Commission,	2003).

According	to	the	problems	indicated	 
above,	it	was	necessary	to	conduct	a	research	 
in	the	newly	implemented	English	instruction	 
program	 in	 Kalasin	 Province.Because	 of	
there	are	three	schools	in	Kalasin	Province	
providing	 this	 kind	 of	 English	 program	 
including	 Anukoolnaree	 School	 (Smart–
Class),	 Kalasinpittayasan	 School	 (MEP),	
and	Kamalasai	School	(EIS).Although	there	
were	many	 schools	 providing	 the	 English	
program	in	Kalasin	province,	the	researcher	
was	 interested	 in	 investigating	 the	 school	
providing	the	EIS	program	because	it	is	the	
newest	 English	 –	 content	 based	 program	
offering	to	students	in	Kalasin	province	and	
it	was	widely	spreadthrough	many	schools	
in	Kalasin	province.	

English	for	Integrated	Studies	(EIS)	
was	a	model	of	bilingual	education	in	which	
students	learn	core	subjects	(Mathematics,	
Science	and	Computer)	in	English.	Students	
were	expected	toacquire	the	English	abilities	
through	learning	models	in	thecore	subjects	
in	 English.	 Basic	 literacy	 of	 Mathematical	
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Symbol	 and	 Methodology	 (MM	 Model),	
and	the	Science	learning	skills	(observation,	
comparison,	 classification,	 transferring	and	
inferring	as	Observing	Knowledge	Model	(OK	
Model))	led	to	better	comprehension	of	the	
second	language.	The	online	computer	and	
software	 resources	 allowed	 both	 students	
and	teachers	to	have	self-directed	learning.	
With	the	use	of	SSF	(Simple,	Short,	Familiar)	 
English	 as	 a	 medium	 of	 instruction,	 the	 
fluency	 of	 both	 teachers	 and	 students	 in	
English	as	the	second	language	should	be	
accelerated.	The	EIS	approach	 is	not	only	
to	 teach	 the	 students	on	 the	 concepts	of	
the	 lessons,	 and	 letting	 them	 learn	 and	
understand	the	content	of	the	subjects,	but	
also	to	train	the	teachers	on	how	to	utilize	
their	basic	learning	experience	and	teaching	
skills	to	be	used	in	teaching	English	content	
textbooks	 following	 the	 EIS	 model	 (The	 
Association	of	English	for	Integrated	Studies	
of	Thailand.	2013).	

Consequently,	 this	 study	 aimed	 at	
investigating	 the	 problems	 of	 the	 English	
instruction	program	of	the	schools	in	Kalasin	
province.	However,	this	was	the	first	phase	
of	the	main	research	to	cover	all	schools	in	
Kalasin	province	which	offering	the	English	
instruction	program.	This,	therefore,	focused	
on	studyingthe	problems	inimplementing	the	
English	for	Integrated	Studies	program	at	only	
inKamalasaiSchool.

The Objective of the Study
This	study	aimed	at	investigating	the	

problems	 through	 the	 students’	 opinionsin	 
learning	 in	 the	 English	 for	 Integrated	 
Studies	 program	 at	 Kamalasai	 School,	 
Kalasin	province.

Research Methodology
Informants

The	 populat ions	 were	 2,524	 
Mattayomsuksa	1	–	6	students,	learning	in	
the	English	for	 Integrated	Studies	program	 
at	 Kamalasai	 School	 in	 the	 academic	 
year	 of	 2013.	 The	 informants	 were	 335	 
Mattayomsuksa	 1	 –	 6	 students	 derived	
through	the	purposive	sampling	method.

Instrument

The	 research	 instrument	 used	 for	
gathering	 the	 data	 in	 this	 study	 was	 the	 
five-point	 rating	 scale	 questionnaire	 with	
10	items	adapted	from	Kramsook	(2008),	
with	 the	 reliability	of	0.87.	There	was	also	
the	 open-ended	 question	 in	 the	 second	
part	of	the	questionnaire	for	qualitative	data	 
collecting.

Data Collection

The	 triangulation	 technique	 was	 
employed	in	collecting	the	data	in	this	study	
in	terms	of	different	type	of	data	containing	
the	quantitative	data	were	 from	 the	Likert’	
Scale	 questionnaire	 and	 the	 qualitative	
data	were	 from	 the	 open-ended	 question.	
The	 questionnaires	 were	 distributed	 to	 
the	 informants	 studying	 in	 the	 English	 for	 
Integrated	 Studies	 program	 at	 Kamalasai	
School	 and	 they	were	 asked	 to	 complete	
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all	parts	of	it.	The	completed	questionnaires	 
were	 checkedfor	 the	 completion	 and	 
gathered	by	the	researchers	for	the	analysis.

Data Analysis

The	 data	 from	 the	 questionnaire	
were	 analyzed	 by	 the	 quantitative	method	
through	 the	statistical	software.	Descriptive	
statistics,	 namely	 mean	 ( )	 and	 standard	 
deviation	 (S.D.)	 were	 used	 to	 verify	 the	 
students’	 opinionsin	 learning	 throughthe	 
English	for	Integrated	Studies	program.	

The	 cr i ter ia	 for	 evaluat ing	 of	 
ques t ionna i re 	 were 	 adap ted	 f rom	 

S u pp a s e t s e r e e 	 ( 2 0 05 ) 	 f o r 	 t h e	 
appropriateness	 in	 this	 study.	 The	 data	 
from	a	five-point	rating	scale	was	calculated	 
for	 the	 arithmetic	 means	 and	 standard	 
deviation.	These	means	showed	the	students’	
attitudes	toward	learning	via	the	EIS	program.	
The	 criterion	 of	means	was	 from	 a	 range	 
divided	 by	 number	 of	 levels	 created.	 
The	 fol lowing	 criteria	 were	 used	 for	 
interpretation.

The	qualitative	 data	 in	 the	 second	
part	of	the	questionnaire	were	analyzed	using	
the	coding	method.

Table 1	 The	Interpretation	of	Mean	Score	of	Students’	Opinions	on	Learning	in	the	English	
for	Integrated	Studies	Program.

Mean Score Interpretation

0.00	–	0.99 Students	stated	highly	negative	opiniontowards	the	statement

1.00	–	2.99 Students	stated	negative	opiniontowards	the	statement

2.00	–	2.99 Students	statedmoderateopinion	toward	the	statement

3.00	–	3.99 Students	stated	positive	opinion	toward	the	statement

4.00	–	5.00 Students	stated	highly	positive	opinion	toward	the	statement

On	the	other	hand,	the	results	from	
the	open-ended	part	of	questionnaire	were	
analyzed	 and	 presented	 qualitatively	 as	 
described	below:

1.	 The	 researchers	 carefully	 read	
through	the	answers	from	the	open-ended	
part	of	the	questionnaire	regarding	opinions	
in	 learning	 in	 the	 English	 for	 Integrated	 
Studies	 program	 of	 the	 informants	 at	 

Kamalasai	School.	

2 . 	 Each	 op in ion	 wh ich	 was	 
consistent	 and	 proper	 in	 the	 present	 
investigation	was	accordingly	identified,	and	 
the	codes	were	then	given	to	such	opinion	 
(Open	 Coding).	 The	 researchers	 had	 to	
be	very	carefully	at	this	step	to	ensure	that	
every	single	reported	opinion	was	identified	 
accurately	and	properly.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 128 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

3.	The	researchers	started	to	identify	 
the	 similarities	 and	 differences	 among	 the	
reported	 statements.	 It	 was	 found	 that	
the	 informants	 produced	 altogether	 157	 
statements	 about	 opinion	 on	 learning	 in	
the	English	for	Integrated	Studies	program.	 
The	researchers	started	to	categorize	these	
statements	for	the	next	step.	

4.	 The	 researchers	 had	 to	 group	
these	 157	 statements	 according	 to	 the	
similarities	of	the	context	or	situation	in	which	
the	opinion	reported	employing	by	informants	
(Axial	 Coding).	 The	 researchers	 tried	 the	 
preliminary	 classification	 based	 on	 the	 
reported	purposes	of	strategy	use.	 Initially,	
there	were	19	groups	of	statements.

5.	 The	 researchers	 considered	
these	opinions	according	to	the	“how”	the	
informants	feel	about	learning	in	the	English	
Integrated	Studies	program.	As	a	result,	the	
researchers	 had	 to	 read	 every	 statement	
very	carefully	to	make	sure	these	reported	
statements	in	each	group	shared	the	similar	
characteristics	in	the	context.	Finally,	based	 
on	 the	 157	 statements,	 19	main	 groups	

emerged.	 It	 was	 not	 easy	 to	 code	 each	 
opinion	into	the	suitable	group	and	to	find	the	
suitable	name	to	cover	most	because	some	
reported	opinions	seemed	to	overlap	others.	

6.	At	this	step,	the	researchers	did	
some	revision	and	made	the	discussion	with	
colleagues	who	work	 as	 an	 English	 Ph.D.	 
lecturer	 to	 check	 the	 validity	 of	 content.	 
At	 this	 stage,	 the	 working	 definition	 for	 
the	 present	 study	 was	 also	 taken	 into	 
consideration	when	classifying	the	emergent	
opinions	 (Selective	 Coding).	 Reclassifying	
the	initial	reported	opinions	creates	the	three	
main	categories	of	opinions.	

Results
There	were	 two	main	parts	 of	 the	

results	of	the	study	regarded	the	purpose	of	
the	study.	They	werequantitative	part	and	the	
qualitative	one	as	presented	below:

The	 results	 in	 quantitative	 part	
received	 from	 the	 questionnaire	 were	 
presented	in	the	table	below:
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Table	 2	 revealed	 that	 the	 total	 of	
students’	opinions	on	learning	in	English	for	
Integrated	 Studies	 program	were	 positive	
(X	 =	3.16).	 The	mean	 scores	 of	 all	 items	
reported	 by	 the	 students	 were	 at	 the	 
positive	 level	 between	 3.04	 –	 3.34.This	
meant	 that	 the	 students	 had	 the	 positive	
opinions	on	learning	in	English	for	Integrated	
Studies	program.	

As	mentioned	earlier,	there	were	two	
kinds	of	data	gathered	in	this	study	namely	
quantitative	 and	 qualitative.	 Consequently,	 
the	 qualitative	 data	 obtained	 from	 the	 
open-ended	 questions	 in	 the	 third	 part	 of	
questionnaire	 were	 analyzed	 qualitatively	
through	 the	 three	 phases	 of	 the	 coding	 
technique	(Cresswell,	2002)	including	open	

coding,	axial	coding,	and	selective	coding.	 
The	 data	 analysis	 through	 the	 coding	 
techniques	 revealed	 three	main	 students’	
opinions	 on	 learning	 via	 the	 EIS	 program	
including:	 1)	 the	 textbooks	 and	 learning	 
materials,	2)	the	language	used	in	teaching,	 
and	 3)	 the	 appropriateness	 of	 subject	 
taught	in	English	which	could	be	explained	
as	follow:

Regarding	the	opinionsin	textbooks	
and	 learning	 materials,	 the	 informants	 
revealed	 that	 they	 needed	more	 learning	 
materials,	 reliable	 internet	 connection,	
and	more	 necessary	 books.	 Examples	 of	 
informants’	comments	were:

“ I 	 need	 the	 modern	 learning	 
materials”.

Table 2	 The	Results	of	the	Students’	Opinions	on	Learning	in	the	English	for	Integrated	
Studies	Program.

Number Statement ( ) S.D.

1 Tuition	Fees 3.08 0.95

2 Ability	to	convey	knowledge	of	teachers 3.34 1.04

3 The	improvement	of	listening	ability	after	learning	through	EIS	program 3.13 0.86

4 The	improvement	of	speaking	ability	after	learning	through	EIS	program 3.04 0.88

5 The	improvement	of	reading	ability	after	learning	through	EIS	program 3.09 0.86

6 The	improvement	of	writing	ability	after	learning	through	EIS	program 3.13 0.90

7 The	sufficiency	of	the	knowledge	gained 3.20 0.97

8 The	sufficiency	of	learning	facilities	in	classroom 3.21 1.05

9 The	sufficiency	of	learning	resources 3.08 1.01

10 The	overall	satisfaction	of	the	EIS	program 3.28 1.09

Total 3.16 0.95
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“I	need	new	and	more	textbooks	in	
the	library”.

“I	need	the	better	internet”.

Based	 on	 the	 third	 category	 of	
students’	 opinions	 in	 learning	 through	 the	
English	 for	 Integrated	 Studies	 program,	 
which	was	 the	 opinion	 on	 language	 used	
in	 teaching,	 the	 informants	mentioned	that	
they	often	did	not	understand	 the	content	
taught	by	the	teacher	in	English.	Examples	
of	informants’	comments	were:

“I	need	the	explanation	in	Thai”.

“There	should	be	explanation	in	Thai	
for	understanding”.

“I	 have	 a	 l imitation	 in	 English	 
especially	 speaking	 and	 listening	 skills,	 so	 
I	do	not	understand	all	of	the	content	taught	
in	English”.

“I	understand	the	teacher’s	question,	
but	I	cannot	answer	in	English”.

According	 to	 the	 opinionsin	 the	 
appropriateness	of	subject	taught	in	English,	 
the	 informants	 mentioned	 that	 some	 
subjects	 should	 not	 has	 been	 taught	 in	
English,	 because	 they	 could	 not	 get	 the	
fully	understanding	from	learning	in	English.	
Examples	of	informants’	comments	were:

“I	 think	 the	mathematics,	 physics,	
and	biology	should	not	be	taught	in	English,	
because	I	did	not	understand	all	of	them”.

“Teaching	in	English	is	good,	but	the	
important	subjects	should	be	better	taught	
in	Thai”.

“I	 would	 like	 the	 teacher	 to	 focus	
more	on	content”.

“The	content	is	not	appropriate”.

According	to	the	data	obtained	from	
both	parts	of	the	questionnaire,	it	was	found	
that	the	informants	had	the	positive	opinions	 
in	 learning	 in	 the	 English	 for	 Integrated	 
Studies	program.	However,	the	data	obtained	
from	the	open-ended	part	implied	that	there	
were	 four	 main	 categories	 of	 informants’	
opinions	 should	 have	 been	 considered	 
to	make	it	a	better	English	program.

Discussion
The	 results	 of	 the	 study	 revealed	 

that	 the	 students	 had	 positive	 opinions	
in	 learning	 through	 the	 English	 Integrated	 
Studies	program	with	 the	mean	score	 (X)	
of	 3.16.	 However,	 the	 results	 from	 the	 
qualitative	 parts	 reported	 that	 there	 were	
some	 points	 needed	 to	 be	 improved.	 
The	 results	 from	 both	 quantitative	 and	 
qualitative	parts	could	be	discussed	below:

Based	on	 the	 results	presented	 in	
Table	2,	the	highest	mean	score	of	students’	
opinions	 in	 learning	 through	 the	 English	
Integrated	Studies	program	was	at	 Item	2	
which	was	“Ability	to	convey	knowledge	of	
teachers”.	This	might	be	related	to	the	good	
preparation	of	Kamalasai	 School	 providing	 
the	 English	 Trainings	 for	 the	 teachers	 
assigned	to	teach	in	the	English	Integrated	
Studies	 program,such	 as	 the	 “Workshop	
on	EIS	Training	for	Thai	Secondary	&	High	 
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School”	 (Kamalasai	 School ,	 2012) .	 
Moreover,	 the	 result	 from	 the	 informal	 
interview	with	 the	 teacher	 teaching	 in	 the	
English	 for	 Integrated	 Studies	 program	 
also	revealed	that	the	Director	of	Kamalasai	
School	gave	 them	 the	opportunity	 to	 take	 
the	 short	 course	 training	 in	 English	 in	 
Singapore.	This	might	be	one	of	many	good	
preparations	 of	 the	 school	 to	 deal	 with	 
the	 provision	 of	 the	 English	 for	 Integrated	
Studies	program.

On	 the	 other	 hand,	 the	 Table	 2	
presented	 the	 lowest	mean	 score	 of	 the	 
students’	 opinionsin	 learning	 through	 the	
English	for	Integrated	Studies	program	isItem	
4,	“The	improvement	of	speaking	ability	after	
learning	 through	EIS	program”.	 This	might	
be	related	to	the	students’	limitation	of	the	 
English,	 especially	 the	 communicative	
skills.	 This	 affects	 their	 learning	 in	both	 to	 
understand	the	teacher’s	lecture	and	to	do	
their	 assignments.	 The	 students’	 limitation	
of	English	communicative	skills	caused	the	
learning	problems	for	students	both	listening	
to	the	lecture	and	to	answer	the	teacher’s	
quizzes	 or	 to	 present	 their	 assignments	 
in	front	of	the	class.	This	was	correspondent	 
with	 the	 study	 of	 Pawapatcharaudom	
(2007),investigated	the	language	problems	
of	the	students	studying	in	the	international	
program	 stated	 listening	 skills,	 speaking	
skills,	 and	 sociocultural	 skills	 on	 second	
language	learning	were	language	barriers	for	
students	respectively.

Although	the	results	in	the	quantitative	 

part	 showed	 that	 the	 students	 had	 the	
positive	opinionsin	learning	through	the	EIS	
program,	the	results	from	the	qualitative	part	
implied	 some	 problems	 emerged	 in	 this	 
program.	 Regard ing	 the	 resu l ts	 in	 
qualitative	 part,	 there	 were	 three	 main	 
problems	 reported	 by	 the	 informants	 
including	 1)	 the	 textbooks	 and	 learning	
materials,	2)	the	language	used	in	teaching,	
and	3)	the	appropriateness	of	subject	taught	
in	English.

For	the	first	problems,	the	opinionsin	
textbook	 and	 learningmaterials,	 this	might	
be	 related	 to	 learning	 through	 English	 for	
Integrated	 Studies	 program,	 the	 subject	
content	were	taught	in	English	required	the	
students	 to	 search	 for	 more	 information	
and	 to	 help	 them	 fulfill	 what	 they	 did	 not	
understand	 in	class	and	what	was	not	be	
fully	understood.	The	schools	providing	the	
English	program	should	pay	more	attention	
on	the	preparation	on	the	sufficient	learning	
materials	 and	 resources	 to	 study	 for	 the	 
students.	This	wascorrespondent	to	the	study	
of	Samawathdana	(2009)	who	stated	 that	
the	sufficient	text	books	and	learning	media	
for	the	program	should	have	been	selected	
and	 provided	 from	 both	 Thai	 and	 English	 
language.	 It	 was	 important	 to	 consider	 
materials	in	terms	of	what	the	learners	might	
suggest	 as	 teaching	 materials.	 Besides,	 
this	 was	 also	 supported	 by	 the	 study	 of	 
Forman	 (2005)	 who	 stated	 that	 textbook	 
do	 not	 represent	 simply	 one	 resource	 
among	many:	they	are	central	to	pedagogy	
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and	appraisal	of	their	effects	when	utilized	by	
non-native,	bilingual	teacher	is	fundamental	
to	an	understanding	of	Thai	EFL.	Moreover,	
this	 was	 confirmed	 by	 the	 study	 of	 Song	 
(2011)	 who	 suggested	 that	 bil ingual	 
education	 should	 focus	 on	 several	 issues	
as	 we	 introduce	 the	 teaching	 materials.	
Firstly,	the	teaching	materials	should	respect	 
domestic	 specialties’	 characteristics	 and	
needs,	 including	 basic	 knowledge	 and	 
l a tes t 	 deve lopment . 	 Second ly , 	 the	 
teaching	 materials	 should	 catch	 up	 with	
the	 development	 of	 international	 relevant	
specialties,	 being	 in	 accordance	 with	 the	
requirements	 for	 social	 needs.	 Thirdly,	 the	
teaching	materials	should	take	the	conditions	
of	bilingual	education	 in	each	country	 into	
consideration.	Fourthly,	the	teaching	materials	
should	be	coordinated	with	other	courses.	
This	 could	 be	 said	 that	 learning	 sufficient	
materials	and	resources	were	very	important	
for	learning	through	the	English	for	Integrated	
Studies	program.

The	language	used	in	teaching	was	
reported	by	 the	 informants	as	 the	second	
problem	 in	 learning	 through	 the	 English	
for	 Integrated	Studies	 program.	According	
to	 the	 students’	 limitation	 in	 English,	 they	 
addressed	that	they	needed	Thai	explanation	
while	listening	to	the	English	lecture	for	more	
comprehension.	The	informants	reported	that	
some	content	is	difficult	to	fully	understand,	
this	made	them	more	difficult	when	learning	
in	 English.	 This	 wasalso	 consistent	 to	 the	
study	of	Samawathdana	(2009)	who	stated	

that	 the	 language	 needed	 for	 their	 future	
seemed	 to	 beexpressing	 their	 opinions,	 
listening	 to	 presentations	 and	 lectures,	
listening	 to	 foreigners,	 as	 well	 as	 giving	 
explanations	 and	 instructions	 in	 two	 
languages.Moreover,	 this	 was	 confirmed	 
by	 the	 study	 of	 Pacific	 Policy	 Research	
Center	(2010)	stated	that	every	classroom	
must	also	have	one	native-English	 teacher	
and	one	native-English	teacher.	This	method	
enables	 a	 balanced	 approach	 to	 sharing	 
between	 learners.	 Classroom	 content	 is	
either	English-only	or	first	language-only	and	
students	 are	 expected	 to	 assist	 and	 learn	
from	one	another.	That	was	the	reason	why	
the	 results	 in	 the	 qualitative	 part	 reported	
that	 the	students	needed	Thai	explanation	
together	with	learning	via	the	English	medium	
in	the	English	for	Integrated	Studies	program	
for	the	effective	learning.

For	 the	 last	 point	 of	 the	 results	 in	 
the	 qual i ta t ive	 part , 	 the	 opin ions in	 
appropriateness	of	subject	taught	in	English,	 
almost	of	 the	 informants	 revealed	 that	 the	
core	 subjects	 which	 were	 important	 for	
their	universities	admission	score,	such	as	
mathematics,	physics,	biology,	and	chemistry	
should	not	be	taught	in	English.	Because	of	
the	scores	of	those	would	highly	affect	the	
students’	major	 in	 higher	 education.	 They	
needed	 those	 subjects	 taught	 in	 Thai	 for	
fully	 understanding	 for	 raising	 their	 scores	
for	 the	 universities	 admission.	 Moreover,	
this	 program	 should	 be	 started	 with	 the	
easy	 subjects	 to	make	both	 teachers	and	 
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students	 familiar	 studying	 in	 English.	 This	
corresponded	with	the	study	of	Song	(2011)	
who	 stated	 that	 colleges	 and	 universities	
can	try	bilingual	education	firstly	from	easy	
courses.	Increase	time	for	these	courses	and	
insure	the	teaching	effect.	Enhance	students	 
and	 teachers’	 confidence	 in	 bilingual	 
education.	 Open	 bilingual	 courses	 from	
easy	to	hard	and	step	by	step.	That	was	the	 
reason	why	the	informants	raised	that	point	
on	 the	 appropriateness	 of	 the	 subjects	
taught	in	English	in	the	English	for	Integrated	 
Studies	program.	

Conclusion
The	results	of	the	study	revealed	that	

the	students	had	positive	opinions	in	learning	 
through	 the	 English	 Integrated	 Studies	
program	with	 the	 highest	 mean	 score	 of	
students’	opinions	on	 learning	through	the	
English	Integrated	Studies	program.	The	Item	
2,	“Ability	to	convey	knowledge	of	teachers,”	
had	the	highest	meanscore.	This	might	be	

related	to	the	good	preparation	of	Kamalasai	
School	providing	the	English	Trainings	for	the	
teachers	 assigned	 to	 teach	 in	 the	 English	 
Integrated	 Studies	 program.	 While	 the	 
lowest	mean	 score	 of	 the	 students’	 opin-
ion	 on	 learning	 through	 the	 English	 for	 
Integrated	 Studies	 program	 was	 Item	 4,	 
“The	 improvement	of	 speaking	ability	after	
learning	 through	EIS	program”.	 This	might	
be	 related	 to	 the	 students’	 limitation	 of	
English,	especially	the	communicative	skills	
which	affect	 their	 learning	 in	both	 listening	 
to	 teacher’s	 lectures	 and	 creating	 their	 
assignments.	 The	 results	 quantitative	 part	
also	 implied	 some	 problems	 occurred	 in	 
this	 program.	 Regarding	 the	 results	 in	 
qualitative	 part,	 there	 were	 three	 main	 
problems	 reported	 by	 the	 informants	 
including	1)	the	opinionsin	learning	materials	
and	resources,	2)	the	opinionsin	 language	
used	 in	 teaching,	 and	3)	 the	 opinions	 on	
appropriateness	of	subject	taught	in	English	
respectively.
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บทคัดย่อ
การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์เปน็ทกัษะทางภาษาดา้นการรบัรูท้ีม่คีวามสำาคญัของมนษุย	์

เพราะสามารถพัฒนาส่งเสริมการคิด	 และการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล	 และมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ผู้
อ่านมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน	 สูงขึ้น	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ(1)	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียน
ตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีม่ตีอ่การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพ	(2)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การ
คิดวิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลังทดลองใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านใหม่	(ประชาอุปถัมภ์)	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	
เขต	4	จำานวน	25	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	(2)	แบบทดสอบการอ่านจับใจ
ความชนิดเลือกตอบ	จำานวน	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	(	B)	รายข้อตั้งแต่	0.24	ถึง	
0.79	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.90	(3)	แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบจำานวน	3	
ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	รายข้อตั้งแต่	0.27	ถึง	0.80	มีค่าอำานาจจำาแนก	(r)	ราย
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ข้อตั้งแต่	0.22	ถึง	0.68	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.87	และ	(4)	แบบวัดเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทยแบบมาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจรายข้อตั้งแต่	0.34	
ถึง	0.80	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	0.88	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน	 (The	 wilcoxon	matched	
pairs	signed	ranks	test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยหลักการ	
เป้าหมาย	จุดมุ่งมาย	โครงสร้าง	การดำาเนินกิจกรรม	ระยะเวลา	สื่อ/อุปกรณ์	และแหล่งเรียนรู้	การวัด
และประเมินผล	และแผนการจัดกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน	 หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

โดยสรปุโปรแกรมการเรยีนตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม	สามารถใชจ้ดั
กิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานได้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป

คำาสำาคัญ:	 แนวคิดสมองเป็นฐาน,การอ่านจับใจความ,การคิดวิเคราะห์,เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย

Abstract
Reading	comprehension	and	analytical	thinking	are	important	language	skills	in	terms	

of	human	beings	because	it	can	enhance	thinking	and	using	intelligences	for	considering	
reasonably	and	efficiently	of	what	they	are	reading.	The	purpose	of	this	research	were	to	(1)	
develop	of	learning	program	through	brain	based	learning	affecting	reading	comprehension,	
analytical	 thinking,	and	attitude	Thai	 learning	 for	Prathomsuksa	3	students,	 (2)	compare	 
reading	comprehension	abilities,	analytical	thinking,	and	attitudes	toward	learning	activities	the	
program	through	brain-based	learning.	Between	before	and	after	learning.	The	sample	used	
in	the	research	consisted	of	25	Prathomsuksa	3	students	at	Banmaiprachaupathum	School	
under	office	of	Nakhonratchasima	Primary	Education	Service	Area	Zone	4	in	the	second	
semester	of	the	academic	year	2014,	obtained	using	the	purposive	sampling	technique.	The	
instruments	used	in	the	research	were	;	(1)	learning	program	though	brain	based	learning	;	
(2)	a	30-item	3	multiple-choice	test	of	reading	for	comprehension	with	discriminating	power	
(B)	ranging	0.24-0.79	and	reliability	of	0.90	;	(3)	a	20-item	3	multiple-choice	test	of	analytical	
thinking	with	difficulties	(P)	ranging	0.27-0.80,	discriminating	powers(r)	ranging	0.22-0.68	
and	reliability	(KR-20)	of	0.87	;	(4)	a	20	–	item	5rating	–scale	inventory	on	attitudes	toward,	
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learning	 activities	 with	 discriminating	 power	 ranging	 0.34-0.80,	 and	 a	 reliability	 of	 0.88.	 
The	statistics	used	for	analyzing	the	collected	data	were	percentage,	mean,	and	standard	
deviation;	 and	 the	Wilcoxon	matched	Pairs	 Signed	 rank	 test	were	 employed	 for	 testing	
hypotheses.	

The	results	of	the	research	were	as	follows:

1.	The	development	of	 learning	program	through	brain	based	 learning	consisted	
of	rationale,	purpose,	objectives,	structure,	activities,	time,	media/equipment	and	learning	
source,	and	assessment.

2.	 Students	 who	 learned	 through	 brain	 based	 learning	 showed	 gains	 in	 their	 
reading	 comprehension	 abilities,	 analytical	 thinking,	 and	 attitudes	 toward	 learning	 
activities	from	before	learning	at	the	.05	level	of	statistical	significance.

In	 conclusion,	 the	 program	 through	 brain	 based	 learning	 activities	 could	 be	
used	 for	students	 to	have	more	reading	comprehension,	analytical	 thinking,	and	attitude	 
towards	 Thai	 Leaning.	 Therefore,	 teachers	 of	 Thai	 should	 important	 the	 program	 
through	 brain	 based	 learning	 teaching	model	 in	 teaching	 for	 students	 to	 achieve	 the	 
course	objectives	in	the	future.

Keywords:	brain-based	 Learning,	 reading	 comprehension,	 analytical	 thinking,	 attitude	 
towards	Thai	learning

บทนำา
คนไทยมีภาษาเป็นของตนเองมาเป็น

เวลาชา้นาน	ภาษาไทยจงึเปน็สิง่ทีแ่สดงเอกลกัษณ์
ของชาติ	 แสดงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม	
เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกนึกคิด	 และ
แสวงหาความรู้	 คนไทยจึงต้องอนุรักษ์ภาษาไทย
ไว้ให้คงอยู่อย่างมั่นคง	ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝกึฝนจนเกดิความชำานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร	 การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยแบ่งเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	
ความสามารถในการฟัง	 ความสามารถในการพูด	
ความสามารถในการอ่าน	 และความสามารถใน
การเขียน	 การอ่านถือว่าเป็นทักษะที่สำาคัญอย่าง
ยิ่ง	 เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการ

ศกึษาคน้คว้า	การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร	เปน็เครือ่งมอื
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา	 คนจะเรียนรู้วิชาต่างๆ	
ไดด้ถีา้อา่นหนงัสอืไดด้	ี(สำาล	ีรกัสทุธ,ี	2553:	10)	

สภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร	 ซึ่งเห็น
ได้จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่3	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
ในการประเมนิระดบัชาต	ิ(NT)	ปกีารศกึษา	2555	
พบว่านักเรียนได้คะแนนความสามารถด้านภาษา
อ่านเฉลี่ยร้อยละ	42.50	(สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4,	 2554:	
21-25)	 และจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถม
ศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	ปี
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การศึกษา	 2555	 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
รอ้ยละ	68.53	(โรงเรยีนบา้นใหม	่(ประชาอปุถมัภ)์,	 
2555:	 3)	 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือร้อยละ	 75	 นอกจากนี้ผลการประเมินของ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา	 (สมศ.)	 รอบสาม	พุทธศักราช	 2554	
ในมาตรฐานที่	4	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์	คดิสงัเคราะห	์มวีจิารณญาณ	มคีวามคิด
สร้างสรรค์	คิดไตร่ตรอง	และมีวิสัยทัศน์	ขอได้รับ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ	 ปรับปรุง	 (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	
(องค์การมหาชน),	2554:	21)	จึงเป็นจุดอ่อนที่
ต้องเน้นและได้รับการพัฒนา	

ทั้งน้ีผลจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
สำาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
ต่ำาคือครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ	
กจิกรรมการเรยีนไมห่ลากหลาย	ทำาใหก้ารเรยีนนา่
เบื่อนักเรียนมีทัศนคติไม่ดีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู	้สือ่การเรยีนไมเ่รา้ความสนใจ	ครขูาดความ
รูค้วามเขา้ใจในการสอนอา่น	สอนคดิวเิคราะห	์ครู
ไมส่รา้งกจิกรรมทีก่อ่	ใหเ้กดิทกัษะการคิดโดยการ
ระบุเหตุผลให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล	
(กรมวิชาการ,	 2552:	 5)	 ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้
นักเรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความ	 อ่านแล้ว
ไม่เข้าใจ	จับใจความไม่ได้	ไม่สามารถจับประเด็น
จากเรื่องที่อ่านได้	 แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นไม่ได้	
ทำาให้นักเรียนเบื่อการอ่าน	 ไม่มีนิสัยรักการอ่าน	
ขาดการกระตุ้น	 การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจึง
ทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร	 จึง
เปน็อปุสรรคตอ่การเรยีนรูแ้ละการศกึษาวชิาต่างๆ	
การแกป้ญัหาดงักลา่ว	ครคูวรปรบัปรงุการสอนให้
น่า	 สนใจ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อ
ใกล้ตัว	 ใช้กิจกรรมการสอนและสื่อที่หลากหลาย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติท่ี
ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อเจตคติที่ดีต่อ

การอ่านซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ	 ถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอ่การอา่นแลว้จะมนีสิยัรกัการอา่นและชอบอา่น
หนงัสอืซึง่	ดวิอี	้อธบิายว่า	เจตคต	ิความสนใจ	และ
ประสบการณท์ีไ่ดจ้ากการอา่นมคีวามสำาคญัตอ่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 (กรมวิชาการ,
2538:	36	;	บนัลอื	พฤกษะวัน,	2532:	8-9)	ดว้ย
สาเหตุดังกล่าวจึงจำาเป็นที่จะต้องใช้กระบวน	การ
วิจัยเข้ามาช่วยค้นหาคำาตอบ	 เพื่อให้ได้องค์ความ
รู้	 สำาหรับที่จะนำาไปพัฒนาและหาแนวทาง	 แก้ไข
ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
ให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ 	 ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง	 เป็นสิ่งที่ได้รับการกระตุ้น
เตือนให้ตระหนักถึงความสำาคัญ	 เพราะสมอง
เปรียบ	 เสมือนเป็นเสนา	 ธิการผู้บัญชาการของ
ระบบประสาทส่วนกลางทั้งระบบ	 คอยควบคุม
ดูแลกิจกรรม	 การเคลื่อนไหว	 การรับรู้	 ประสาท
สัมผัสต่างๆ	 รวบรวมประมวลผลคัดเลือก	 เรียน
รู้	 การคิด	 อารมณ์	 พฤติกรรม	 ฯลฯ	 สมองจึงมี
การทำางานที่สัมพันธ์กันทั้งร่างกายและจิตใจ	การ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงควร
ทำาความเข้าใจการทำางานของสมอง	ต้องให้ความ
สำาคัญกับการเช่ือมโยงของวงจรสมอง	 จึงจะเกิด
การเรียนรู้หากการจัดการเรียนรู้ขัดต่อการทำางาน
ของสมองจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ	เช่น	เมื่อข้อมูลเข้าสู่สมองสมองเกิดการ
เรียนรู้เข้าสู่การคิดเป็นข้อมูลใหม่	แล้ววงจรข้อมูล
นั้นจะคงอยู่ในสมอง	 เรียกว่าความจำา	 สิ่งที่จำาได้
หรือวงจรข้อมูลความรู้จะถูกนำาไปใช้ในการคิด
ครั้งใหม่	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัย	 จะช่วยให้ผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	(กญันกิา	 
พราหมณ์พิทักษ์,	 2551:	 19-21)	 สอดคล้อง 
กับคำากล่าวที่ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	
ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
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วิธีทำางานของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ	
ชั้นเรียนหรือห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเพราะเด็ก
ที่อายุ	 8	 ปีเท่ากันสมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้	
เราควรตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนา
ศักยภาพสมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม	จึง
นำามาซึ่งกระบวนการและกระตุ้นการเรียนรู้ตาม
แนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (Brain-
Based	Learning)	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับ
สตปิญัญาและวฒิุภาวะทางอารมณส์งูขึน้	สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปน็พลงัขบัเคลือ่นประเทศชาตไิปสูโ่ลกอนาคตได้
อยา่งมีความสขุและมัน่คง	(กระทรวง	ศกึษาธกิาร,
2549:	 2)	 ส่วนหลักการจัดกิจกรรมโดยใช้สมอง
เป็นฐาน	ได้แก่	การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ลงมือปฏิบัติจริงรู้จักฝึกฝนศึกษาค้นคว้าสร้าง
องค์ความรู้หรือผลงานโดยการร่วมคิดร.วมทำา
และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ทำาให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ	 (วิมลรัตน์	 
สุนทรโรจน์,	2550:	66)	

จากความสำาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น	 ผู้
วิจัยจึงหาแนวทางแก้ไขโดยมีความมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาความ	 สามารถด้านการอ่านจับใจความ	
และการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนให้สูง	 ขึ้น	 เพื่อ
ให้การจัดการเรียนประสบผลสำาเร็จ	 จึงสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	
การคดิวเิคราะห	์และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปี

ที่	3	ที่มีคุณภาพ

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนทดลองกลุ่ม

เดยีว	วัดผลกอ่นและหลงัการทดลอง	(The	Single	
Group,	Pre-test	post-test	Design)

กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้าน
ใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	 ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	
2556	จำานวนนักเรียน	25	คน	ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
ซึ่งประกอบด้วย

1.1	คูม่อืโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	จำานวน	8	แผน

2.	เครื่องมือประเมินผลโปรแกรม

2.1	 แบบทดสอบวัดการอ่านจับใจความ	
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบ
ปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ
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2.2	แบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์	เปน็
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบปรนัย	
ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ

2.3	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
แบบมาตราสว่นประมาณคา่	(Rating	Scale)	แบง่
ชว่งวดัเปน็	5	ระดับ	คอื	เหน็ด้วยอยา่งยิง่	เหน็ด้วย	
ไม่แน่ใจ	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยย่างยิ่ง	 จำานวน	
20	ข้อ

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัเชิงทดลอง	โดย
ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ใช้เวลาจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด	16	ชั่วโมง	มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน	ดังนี้

1.	 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง	
ดว้ยแบบทดสอบการอา่นจบัใจความแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

2.	ดำาเนินการทดลอง	ด้วยโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่3	จำานวน	8	แผนๆ	ละ	2	ช่ัวโมง	
รวมเวลาเรียน	16	ชั่วโมง

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 หลังจากการเรียน
รู้เสร็จสิ้นลง	 ดำาเนินการสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดการอ่านจับใจความ	 แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสำาหรับ
การทดลอง	มีรายละเอียดดังนี้	

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

1.1	 นำาคู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ช้ัน
ประถมศกึษาปทีี	่3	เสนอผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ประเมนิ
ความเหมาะสม	 โดยภาพรวมพบว่าความเหมาะ
สมของโปรแกรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	(  =	4.82)

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชส้มองเปน็ฐาน	นำาแผนการจดักจิกรรมโปรแกรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม	โดยภาพรวมพบว่าความ
เหมาะสมของแผนแผนการจดักจิกรรมอยูใ่นระดบั
มาก	(  =	4.45)	

2.ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบการ
อ่านจับใจความ	ดำาเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	หา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่าน
จับใจความ	(Index	of	Item	Objective	Congru-
ence:	IOC)	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60	
-	1.00	ตรวจสอบค่าอำานาจจำาแนก	(	B)	รายข้อ
ตั้งแต่	 0.24	 -	 0.79	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.90

3.	 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	 (Index	 Con-
gruence:	 IC)	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 ตั้งแต่	
0.80	 -	 1.00	 พบว่ามีค่าความยาก	 (p)	 รายข้อ
ตั้งแต่	0.27	-	0.80	ค่าอำานาจจำาแนก	(r)	รายข้อ
ตั้งแต่	 0.22	 -	 0.68	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดย
ใช้สูตร	KR	 -	20	ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (Kuder-
Richardson	Method)	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.87	

4.	ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติ
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ต่อการเรียนภาษาไทย	 โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	(Index	Congruence:	IC)ตัง้แต	่0.80	-	1.00	
คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ต้ังแต่	0.34	-	0.80	และหา
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิ์
แอลฟา	 ของครอนบาค	 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ	0.88	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป	 (SPSS)	 ในการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบ	 ผลการทดสอบการอ่านจับใจความ	
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่3	โดย
ใชว้ธิกีารทางสถติิ	The	Wilcoxon	Matched	Pairs	
Signed-Ranks	

ผลการศึกษา
ผูว้จิยัได้เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

ตอนท่ี	 1	 ผลการพัฒนาการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่
มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และ
เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโปรแกรม	 โดยได้ยึดแนวทางในพัฒนา
โปรแกรมของ	ธำารง	บัวศรี	(2542.:	8-9)	ได้องค์
ประกอบของโปรแกรมเรยีนรูต้ามแนวคิดสมองเปน็
ฐาน	 ดังนี้	 หลักการของโปรแกรม	 เป้าหมายของ
โปรแกรม	 จุดมุ่งหมาย	 โครงสร้างและการดำาเนิน
กิจกรรม	 สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้	 และการ
วัดผลและประเมินผล	

ตอนที่	 2	 ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐานผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบอ่านจับใจความ	
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 ด้วย
โปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	วเิคราะหโ์ดยใชก้าร
ทดสอบของวิลคอกซนั	(The	Wilcoxon	Matched	
Pairs	Signed-Ranks	Test)	พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน
มคีะแนนจากแบบทดสอบ	และแบบวัดเจตคตหิลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ	.05

อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	3	มีประเด็นการอภิปราย	ดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 การพัฒนาโปรแกรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ในครัง้นี	้ไดศ้กึษา
ขอ้มลูในการพฒันาโปรแกรมจาก	แนวคดิเกีย่วกบั
การเรยีนรูข้องนกัการศกึษาตา่งๆ	นำามาบรูณาการ
และเปน็แนวทางในการพฒันาโปรแกรม	นอกจาก
นี้ยังนำาแนวคิดในการการพัฒนาโปรแกรมของ
จอยส์	และเวล	(สุดาเรศ	แจ่มเดชะศักดิ์,	2543:	 
57)	 ซึ่งได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม
ว่า	 โปรแกรมต้องมีทฤษฎีรองรับ	 เมื่อพัฒนา
โปรแกรมแล้วก่อนนำาไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมี
การวิจยั	เพือ่ทดสอบทฤษฎแีละตรวจสอบคณุภาพ
ในเชงิการใชใ้นสถานการณจ์รงิและนำาขอ้คน้พบมา
ปรบัปรงุแกไ้ข	สว่นองคป์ระกอบของโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	นั้น	ได้ใช้แนวคิด
ของ	คเูปอร	์และวอรเ์ดน	(สดุาเรศ	แจม่เดชะศกัดิ,์	 
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2543:	 57)	 อ้างอิงมาจากคูเปอร์	 และวอร์เดน	
(Cooper	 and	Worden,	 1983)	 ธำารง	 บัวศรี	
(2542:	 8-9)	 มาใช้ในการกำาหนดองค์ประกอบ
ของโปรแกรม	 นอกจากนี้ยังได้รับการกลั่นกรอง
คุณภาพของโปรแกรมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 และผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญได้ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.82	 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด	 และยังได้ทดลองใช้โปรแกรม	 และปรับปรุง
จนเป็นโปรแกรมฉบับท่ีสมบูรณ์ก่อนนำามาใช้กับ
กลุ่มทดลอง

2.	 ผลที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 3	ผู้วิจัยขออธิบายเปรียบเทียบ
แต่ละตัวแปรตาม	 ของโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	ดังนี้

2.1	 ความสามารถด้านการอ่านจับใจ
ความของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่3	กอ่นและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความ	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	ผู้วจัิยไดด้ำาเนนิการสรา้งและพัฒนาอย่างเปน็
ระบบโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในหลักการ	โครงสร้าง	เวลาเรียน	และ
เอกสารพฒันาการเรยีนรู	้ตามหลกัการเรยีนรูต้าม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 และได้นำาหลักการแนวคิด
พื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเคน	 
และเคน	 (Caine	 &	 Caine,1989:	Website)	
จำานวน	12	ขอ้	มาประยุกต์ใช้กบัขัน้ตอนการเรยีนรู้
โดยใชส้มองเปน็ฐานของเจนเซน่	(Jensen.	2000)	
มาใช้ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลกัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	เพือ่
ให้ผู้เรียนใช้สมองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนสนใจ	
เกดิการเรยีนรู	้ความเขา้ใจและจดจำา	นำาความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณใ์หม	่ซึง่การจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีท่ำาใหน้กัเรยีนรูส้กึผอ่นคลาย	เชน่	การ
ร้องเพลง	 แสดงท่าทางประกอบ	 เล่นเกม	 และ
นำาเข้าสู่บทเรียนด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจ	 การเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานเป็นการสอนย้ำา	 ซ้ำาทวน	 ด้วย
กิจกรรมหลากหลาย	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเป็นระบบด้วยตนเองซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ถาวร	 ซึ่งสอดคล้องนิติยา	 กระชับกลาง	
(2551:	127-131)	ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
การส่งเสริมความสามารถทางภาษาตามแนวคิด
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องสมองของ
เด็กปฐมวัย	 จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้	 ความสามารถทางภาษาด้านการฟัง	
พูด	 อ่าน	 และเขียน	 หลังทดลองโดยใช้โปรแกรม
สูงกว่าก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05	และณัฐสุภางค์	ยิ่งสง่า	(2550:	
82-107)	ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการอ่านจับใจ
ความภาษาไทย	และการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ระหว่างการจัดกิจกรรม
ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฎจักรการเรียน
รู้	 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมตาม
หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลการอ่าน
จับใจความและการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฎจักร
การเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

2.2	 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
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สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานใช้หลักการสำาคัญ
ในขั้นฝึกทักษะของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม	 นักเรียนนำาเสนอ
ผลงานกลุ่มมีการเคลื่อนไหว	 ฝึกการสังเกต	 การ
บันทึก	การนำาเสนอ	การอ่าน	การตั้งคำาถาม	ตอบ
คำาถามและขั้นสรุปความรู้	 ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้การใช้แผนผัง
ความคดิเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนใช้การวเิคราะห	์การ
สังเคราะห์	การประเมินที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่
เรียนและสามารถจำาได้เป็นความจำาถาวร	 เพราะ
ผู้เรียนใช้ความคิดในการจัดกระทำากับข้อมูลซึ่ง
ทำาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและการได้เห็น
ได้วาดภาพ	เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนจำาเนื้อหาความ
รูไ้ดน้าน	(สวุทิย	์มลูคำา,	2548:	19)	ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของโฮก	(Hoge,	2003:	3884-A)	ได้
ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 (Bra in-based	 
learning)	 กับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ดว้ยรปูแบบการสอนแบบสบืสวนด้วยการออกแบบ
เทคนิคเทคนิคการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของ
สัตว์และพืช	 ซึ่งจากผลการทดลองคะแนนความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	 พบว่าความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

2.3	 เจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก	ผู้วิจัยเริ่มต้นจัด

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการนำาเข้า
สู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของนักเรียนให้
เกิดความอยากรู้อยากเรียน	 ตามทฤษฎีการเรียน
รูอ้ยา่งมคีวามสขุ	เนน้การสอนแบบตัง้คำาถาม	เปดิ
โอกาสให้เด็กได้ลอง	ได้เลือกตามความถนัด	เรียน
รู้จากง่ายไปหายาก	สนุกสนาน	ไม่น่าเบื่อ	ทฤษฏี
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม	เปน็การเรยีนรูแ้บบกลุม่	
การจำาลองสถานการณ	์(What	if)	เนน้ใหเ้ดก็ไดท้ำา
กิจกรรมและผลงานใช้จินตนาการและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง	 ทฤษฎีการพัฒนาสุนทรียภาพ	 และ
ลักษณะนิสัย	 ศิลปะ	ดนตรี	 กีฬา	 ควรมีการสอด
แทรกหลักการของความเหมือน	 และหลักของ
ความแตกต่าง	 (วิโรจน์	 ลักขณาอดิสรณ์,	 2550:	
เว็บไซต์)	 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง	 มีการปรึกษาเพื่อน	 และสอบถามจากครู
เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรม	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 (วิมลรัตน์	 
สนุทรโรจน,์	2550:	66-67)	สอดคลอ้งกบัสภุชัรา	 
อวบอ้วน	 (2555:	 75-76)	 ได้พัฒนาบทเรียน
การ์ตูนแอนิเมชั่นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
สมองเป็นฐาน	วิชาภาษาไทย	สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 3	 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
การ์ตูนแอนิเมชั่นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
สมองเป็นฐาน	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	
และสอดคล้องกับ	ฉวีวรรณ	สีสม	(2555:	106-
110)	 ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป
สำาหรับนักศึกษาสถาบันพลศึกษา	ผลการวิจัยพบ
ว่านกัศกึษามจีติวิทยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่ากอ่น
เรียน	 และความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	การเลือกข้อความ	บทความ	สารคดี	
หรือเรื่องสั้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาที่ใช้ในข้อความหรือเนื้อหา	 ควรเป็นภาษา
ที่สร้างสรรค์	 ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อ่านมีหลักใน
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	 ความหมายชัดเจน
เหมาะสมกับระดับอายุ	 สื่อไปในทางบวกเช่น	
ความซื่อสัตย์	กตัญญู	การเสียสละ	ความยุติธรรม	
ฯลฯ	

1.2	 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนคือ	2	ชั่วโมง	อาจไม่เพียงพอ
สำาหรับจัดกิจกรรม	 เพราะกิจกรรมการฝึกทักษะ
ต้องอาศัยการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชำานาญคิด
เป็น	ทำาเป็น	ควรมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนอก
เวลาเรียน

1.3	ครูควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนอ่อน	 และนักเรียน
กลุ่มที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน	 ครูจะ
ต้องให้ความสนใจและดูแลอยา่งใกลชิ้ด	หาโอกาส
ยกย่องชมเชย	 ซึ่งจะทำาให้นักเรียนกล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น	 และเป็นการให้ความสำาคัญและเพ่ิม
ความมั่นใจให้นักเรียนมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อสังเกต
ว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถการ
อา่นจบัใจความ	และการและการคดิวเิคราะหเ์พิม่
ข้ึนจากหลังเรียน	 แต่ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่าระยะเวลา
ในการวิจัยมีระยะเวลาน้อยมาก	 ซึ่งถ้าเด็กได้รับ
การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจับใจความ	 และการ
คิดวิเคราะห์	ในระยะเวลาที่มากกว่า	16	ชั่วโมง	

2.2	 ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า	 นอกจากความรู้
ความสามารถทางด้านการอ่านจับใจความ	 การ
คดิวิเคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทยเพิม่
ขึ้นจากหลังเรียนแล้ว	 นักเรียนยังมีพัฒนาการใน
ด้านการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	และมีพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดีขึ้นมาก	เห็นได้จากการวางแผน	การ
ปรึกษากันในการอ่านเป็นกลุ่ม	 หรือการแสดง
บทบาทสมมติ	ยอมรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น	
และสิ่งสังเกตเห็นได้ชัดอีกเรื่องคือ	 การรู้จักการ
ช่วยเหลือกัน	ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและ
น่าสนใจ	 และน่าจะมีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้
แนวคดิสมองเปน็ฐานมาใชจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์	 คิดแก้ปัญหา	 และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นต้น
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เรื่อง สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ

การบริการสังคม	 เรื่อง	สิ่งแวดล้อม	และทรัพยากรธรรมชาติ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	2)	
ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิดวเิคราะห	์และจติสาธารณะ	ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	อำาเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ	เขต	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	18	คน	ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน	แบบทดสอบการคิดวเิคราะห	์และแบบสงัเกตพฤตกิรรมจติสาธารณะ	สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู	
ไดแ้ก	่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ผลการวจิยัปรากฏ	ดงันี	้1)	ผลการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้	 1.1)	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 ได้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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แผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการสร้างความสนใจ	2)	ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	
4)	ขั้นขยายความรู้	และ	5)	ขั้นประเมินผล	1.2)	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บริการสังคม	ในวงจรปฏิบัติการที่	2	ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความและแบบการบริการ
สังคม	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบการบริการสังคม	จำานวน	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นเตรียมการ	2)	ขั้นปฏิบัติ
การ	และ	3)	ขั้นผลสะท้อนกลับ	2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	2.1)	
วงจรปฏิบัติการที่	1	การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
คิดเป็นร้อยละ	69.21	คะแนนการคิดวิเคราะห์	คิดเป็นร้อยละ	59.44	มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับ
ดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.63	2.2)	วงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และ
แบบการบริการสังคม	นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการคิด
วิเคราะห์	มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.84

คำาสำาคัญ:	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 แบบการบริการสังคม	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์	จิตสาธารณะ

 

Abstract
This	research	aims	to	develop	inquiry-based	learning	and	service	learning,	entitled	

environment	and	natural	resources	for	Mathayomsueksa	3	students,	and	to	study	learning	 
achievement,	 analytical	 thinking,	 and	 public	 mind.	 Target	 group	 were	 18	 students	 of	 
Mathayomsueksa	3/1	students	 from	Ban	Nong	Plong	school,	Nong	Bua	Daeng	district,	
Chaiyaphum	province.	They	were	selected	by	purposive	sampling.	Research	 instruments	
were	lesson	plan,	achievement	test,	analytical	thinking	test,	and	public	mind	observational	
form.	Percentage,	Mean,	and	Stand	Deviation	were	used	for	statistical	analysis.	Result	found	
that:	1)Learning	development	1.1)	Inquiry-based	learning	in	the	first	cycle	can	be	conducted	
by	3	 lesson	plans,	3	hrs,	each.	 Inquiry-based	 learning	 include	engagement,	exploration,	 
explanation,	elaboration,	and	evaluation.	1.2)	Inquiry-based	and	service	learning	in	the	second	
cycle	can	be	conducted	by	3	lesson	plans,	3	hrs,	each.	Syntax	consisted	of	5E	stags	and	
preparation,	action,	reflection.	2)	Learning	achievement,	analytical	thinking,	and	public	mind	
2.1)	Cycle	 I:	students	had	69.21	percentage	of	 learning	achievement,	59.44	percent	of	 
analytical	thinking,	and	public	mind	at	good	level.	2.2)	Cycle	II:	students	had	80.56	percentage	
of	learning	achievement,	73.15	percent	of	analytical	thinking,	and	public	mind	at	good	level.

Keywords:	inquiry-based	 learning,	 service	 learning,	 achievement,	 analytical	 thinking,	 
public	mind
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บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มีจุดเน้นสำาคัญที่การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ	 เกิดการเรียน
รู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลาก
หลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม	มีความสามารถ
ในการคิด	และการจัดการที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	 และเห็นความสำาคัญของธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้ม	รวมทัง้จดัการเรยีนรูใ้หม้คีวามเปน็สากล
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย	 (สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	
2555)	 มุ่งพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐาน/ 
ตัวชี้ วัดที่กำ าหนดนั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะสำาคัญ	 5	 ประการ	 คือ	 ความสามารถ
ในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความ
สามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	
ความสามารถในการคิด	 เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์	 การคิดสังเคราะห์	 การคิดอย่าง
สรา้งสรรค	์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และการคิด
เป็นระบบ	และมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ได้แก่	 รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่างพอเพียง	
มุ่งมั่นในการทำางาน	 รักความเป็นไทย	 และมีจิต
สาธารณะ	 การมีจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม	 หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน	 ชุมชน	 และสังคม	 ด้วยความเต็มใจ	
กระตือรือร้น	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2553)	

จากรายงานการประเมินผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน),	 2555)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ปีการ
ศกึษา	2555	โรงเรยีนบา้นหนองปลอ้ง	สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	
เขต	 1	 รายวิชาวิทยาศาสตร์	 มาตรฐาน	 ว2.2	 มี
คะแนนเฉลีย่	19.30	ซึง่ต่ำากวา่ปกีารศกึษา	2554	
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย	 95.12	 เป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ	 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรยีนบา้นหนองปลอ้ง	อำาเภอหนองบวัแดง	
จังหวัดชยัภูม	ิรอบสอง	(สำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องคก์ารมหาชน),	
2552)	 พบว่า	 ผลการประเมินตามมาตรฐานที่	
4	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิด
สังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดสร้างสรรค์	
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 ผลการประเมินผล
สำาเร็จ	(ค่าเฉลี่ยของร้อยละ)	2.35	ระดับคุณภาพ
พอใช้	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
ประจำาปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนบ้านหนอง
ปล้อง	 (โรงเรียนบ้านหนองปล้อง,	 2555)	 ผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 การมีจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ร้อย
ละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ	 ระดับ	 ดีเยี่ยม	
ร้อยละ	3.71	ระดับ	ดี	ร้อยละ	41.27	ระดับผ่าน	
ร้อยละ	55.02	เป็นคุณลักษณะที่โรงเรียนควรมุ่ง
พัฒนาให้เกิดแก่นักเรียนทุกคน	

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า	 นักเรียน
ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์	 เพื่อหาสาเหตุของ
การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ประกอบกับครูยังขาดวิธีสอน
ที่เหมาะสมการจัดการเรียนการสอนครูมักจะมุ่ง
เน้นถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเพียงอย่างเดียว	
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(พันธ์	 ทองชุมนุม,	 2547)	 การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ถูกละทิ้ง	 การสอนแบบบรรยายเข้า
แทนที่การสอนแบบทดลองเพิ่มขึ้น	 (สุนีย์	 คล้าย
นิล,	 2555)	 เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์	 มีผลตกต่ำา
ลง	อกีทัง้นกัเรยีนมพีฤติกรรมไมใ่สใ่จดูแลสาธารณ
สมบัติที่เป็นของส่วนรวม	ไม่มีจิตอาสาในการช่วย
เหลือคุณครู	 บางเนื้อหาที่ต้องออกไปศึกษานอก
ห้องเรียนนักเรียนยังสร้างความเสียหายแก่สิ่ง
มีชีวิตท่ีศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปสำารวจ	 ผู้
วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และจิต
สาธารณะ	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้	 และการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	ความรู้ที่ได้มีคุณค่า	 มีความหมายสำาหรับ
นักเรียนเป็นประโยชน์และจดจำาได้นาน	 นักเรียน
สามารถพัฒนาความคิดได้อย่างเต็มที่	(พันธ์	ทอง
ชุมนุม,	2547	;	สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	มูลคำา,	
2553)	 การจัดการเรียนรู้แบบการบริการสังคม	
(Service	Learning)	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสำาคัญอีกการเรียนรู้หนึ่ง	 ที่ต้องบู
รณาการระหว่างความรู้ทางวิชาการ	 และการทำา
กิจกรรมบริการสังคมควบคู่กัน	 เพ่ือให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถจากประสบการณ์จริง	
(ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	และประสาท	เนืองเฉลิม,	
2555)	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
คดิวเิคราะห์	และจติสาธารณะ	สำาหรบันกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	3	และเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
ครู	นักเรียน	และการจัดการเรียนรู้	 เพื่อค้นหาคำา
ตอบสำาหรบันำาไปใช้ประโยชนใ์นการจดัการเรยีนรู้
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	เรือ่ง	สิง่
แวดลอ้ม	และทรพัยากรธรรมชาต	ิสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	      

2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดวิเคราะห์	 และจิตสาธารณะ	 เรื่อง	 สิ่ง
แวดลอ้ม	และทรพัยากรธรรมชาต	ิทีเ่รยีนรูด้ว้ยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บรกิารสงัคม	สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	(Action	Research)	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย
ตามแนวคิดของ	 Kurt	 Lewin	 (ธีรวุฒิ	 เอกะกุล,	 
2551)

กลุ่ม เป้าหมาย	 ได้แก่ 	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 3/1	 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	
อำาเภอหนองบวัแดง	จงัหวัดชยัภมู	ิสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	18	คน	
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

1.	แผนการจัดการเรยีนรู	้วิชาวิทยาศาสตร	์
เรื่อง	 สิ่งแวดล้อม	 และทรัพยากรธรรมชาติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	จำาแนกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

1.1	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	จำานวน	3	แผน	เวลา	9	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	
แผน	เวลา	9	ชั่วโมง
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2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

3.	 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	 ชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

4.	แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ผู้วิจัยได้นำาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนตาม
วงจร	ดังนี้

ขั้นที่	 1	 ขั้นวางแผน	 (Plan)	 ดำาเนินการ
ตามขั้นตอน	ดังนี้

1.	 สำารวจ	 และวิเคราะห์สำารวจสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอน	ศึกษาสภาพปัญหา	เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหาในการวิจัย	โดยผู้วิจัย

2.	 ศึกษา	 และวิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	
กำาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์	ที่จะนำามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมาย

3.	ศกึษาแนวคิดทฤษฎี	หลกัการ	เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบการคดิวิเคราะห	์แบบสงัเกตพฤตกิรรมจติ
สาธารณะ	การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รู้และแบบการบริการสังคม	 เพื่อนำามาใช้วางแผน
การจัดการเรียนการสอน	และเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการวิจัย

4.	ดำาเนินการสร้าง	และพัฒนาเครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการวจัิย	ประกอบด้วย	แผนการจดัการเรยีน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 และแผนจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจร
ปฏิบัติการ	 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	 แบบ
สังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ	 ตามขั้นตอนการ

สร้างเครื่องมือวิจัย

5.	 นำาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เสนอ
คณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธต์รวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา	

6.	 ผู้วิจัยนำาเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบ	 มาใช้โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาออกเป็นวงจร
ปฏิบัติการ	จำานวน	2	วงจร	ดังนี้

วงจรปฏิบัติการที่	1	ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู	้แบง่ออกเปน็	3	แผน	เวลา	
9	ชั่วโมง	ประกอบด้วย

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่องสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	เรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	เรื่องการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วงจรปฏิบัติการที่	2	ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม	
แบ่งออกเป็น	3	แผน	เวลา	9	ชั่วโมง	ประกอบด้วย

	 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ 	 4	
เ รื่ อ งปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเพี ยงกับการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 5	 เรื่อง
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ธรรมชาติ

7.	 นำาแผนการจัดการเรียนรู้	 และเครื่อง
มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ไปขอคำาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	
จำานวน	 5	 คน	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา	 พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะต่างๆ	

8.	 นำาแผนการจัดการเรียนรู้	 และเครื่อง
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มือในการวิจัยที่สร้างขึ้นไปดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไข	 ตามคำาแนะนำาต่างๆ	 ให้ถูกต้องเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

ขั้นที่	 2	 ขั้นปฏิบัติการการเรียนการสอน	
(Act)	ดำาเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	

1.	นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น	 ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงในขั้นที่	 1	 ไป
ดำาเนนิการจดัการเรยีนการสอนกบักลุม่เปา้หมาย

2.	 ผู้ วิจัยลงมือปฏิบั ติกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้เป็นวงจรปฏิบัติ
การ	2	วงจร

ข้ันท่ี	 3	 ขั้นสังเกตการณ์	 (Observe)	
ดำาเนินการสังเกต	 และจดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียนทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งทีจ่ดัการเรยีนการสอน	

ขั้นที่	4	ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ	(Reflect)	
ดำาเนินการโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ด้จากการ
สังเกตมาวิเคราะห์	 และสรุปข้อมูลเพื่อนำาไปเป็น
แนวทางปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจร
ต่อไป

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ได้แก	่รอ้ย
ละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม

วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การสะท้อนการ
ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
ในวงจรปฏบิตักิารที	่1	ได้แผนการจดัการเรยีนรูส้บื
เสาะหาความรู้	จำานวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	
มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
แผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการสร้างความเข้าใจ	

2)	 ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	 ขั้นอธิบายและลงข้อ
สรุป	4)	ขั้นขยายความรู้	และ	5)	ขั้นประเมินผล	
การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	
1	พบว่านักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ	มีชีวิตชีวา	
และสนุกกับการเรียนรู้	 มีความสุขในการทำางาน
กลุม่	นกัเรยีนไดเ้รยีนรูว้ธิคีน้หาความรูแ้ละการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง	

วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การสะท้อนการ
ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
และแบบการบริการสังคม	 ในวงจรปฏิบัติการที่	
2	 ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้และแบบการบริการสังคม	จำานวน	3	แผน	แผน
ละ	3	ชั่วโมง	ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบบริการสังคม	จำานวน	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้น
เตรยีมการ	2)	ขัน้ปฏบิตักิาร	และ	3)	ขัน้ผลสะทอ้น
กลับมาจัดการเรียนการสอนในขั้นขยายความรู้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามลำาดับ	 การดำาเนินการ
จดัการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตักิารที	่2	พบวา่นกัเรยีน
เกิดความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่เรียนเพิ่มมาก
ขึน้	นกัเรยีนเหน็ความสำาคญัของการแสวงหาความ
รู้ด้วยตัวเองโดยพยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย	 นักเรียนมีวิธีการคิดที่เป็นกระบวน
การมากขึ้น	 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน	
โครงการ	 และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองส่งผลต่อ
ความคงทนที่มีต่อการเรียนรู้มากขึ้น	เมื่อนักเรียน
ได้ทำาแบบทดสอบแล้วสามารถนำาข้อมูลท่ีได้เรียน
รู้มาปรับใช้ได้ดี

2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	

2.1	 วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.21	
คะแนนการคิดวิเคราะห์	 คิดเป็นร้อยละ	 59.44	
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
1.63

2.2	 วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ
การบริการสังคม	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการ
คดิวเิคราะห	์คดิเปน็รอ้ยละ	73.15	มพีฤติกรรมจติ
สาธารณะระดับดี	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.84

อภิปรายผล
1.	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม

1.1	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 ได้แผนการ
จัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้	 จำานวน	 3	 แผน	
แผนละ	 3	 ชั่วโมง	 มีขั้นตอนในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นการ
สร้างความเข้าใจ	2)	ขั้นสำารวจและค้นหา	3)	ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป	 4)	 ขั้นขยายความรู้	 และ	
5)	 ขั้นประเมินผล	 การดำาเนินการจัดการเรียนรู้
ในวงจรปฏิบัติการที่	1	พบว่านักเรียนเรียนรู้อย่าง
เป็นอิสระ	 มีชีวิตชีวา	 และสนุกกับการเรียนรู้	 มี
ความสุขในการทำางานกลุ่ม	 นักเรียนได้เรียนรู้วิธี
ค้นหาความรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 จาก
การทีผ่ลการวจัิยปรากฏเช่นนี	้ทัง้นี	้เปน็ผลมาจาก
การจดัการเรยีนการสอนทีใ่ช้การสบืเสาะหาความ
รู	้จะต้องออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีแ่สดงใหเ้หน็
องค์ประกอบสำาคัญทั้ง	 5	 องค์ประกอบของการ
สืบเสาะหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นลำาดับ	 คือ	
สร้างความเข้าใจ	สำารวจค้นหา	อธิบายและลงข้อ
สรุป	ขยายความรู้	และประเมินผล	กิจกรรมต่างๆ	
ต้องท้าทายให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2555)	 กระตุ้นให้
นกัเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการทางความคดิ	หาเหตผุล
คน้พบความรูห้รอืแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีถ่กู
ตอ้งดว้ยตนเองแลว้สรปุออกมาเปน็หลกัการ	หรอื
วธิกีารในการแกป้ญัหา	และสามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ประโยชน์	(วีณา	ประชากูล	และประสาท	เนือง
เฉลิม,	2554)	

1.2	 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม
ในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 ได้แผนการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	 แผน	 แผนละ	
3	 ชั่วโมง	 มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละแผน	5	ขั้นตอน	ร่วมกับการจัดการเรียน
รู้แบบการบริการสังคม	 จำานวน	 3	 ขั้นตอน	 คือ	
1)	ขั้นเตรียมการ	2)	ขั้นปฏิบัติการ	และ	3)	ขั้น
ผลสะท้อนกลับ	 จัดการเรียนการสอนในข้ันขยาย
ความรูก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูใ้น
แตล่ะแผนการจดัการเรยีนรู	้การดำาเนนิการจดัการ
เรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 พบว่านักเรียนเกิด
ความสุข	 และสนุกกับกิจกรรมที่เรียนเพิ่มมากขึ้น	
นักเรียนเห็นความสำาคัญของการแสวงหาความ
รู้ด้วยตัวเองโดยพยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายนักเรียนมีวิธีการคิดที่เป็นกระบวน
การมากขึ้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน	
โครงการ	 และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองส่งผลต่อ
ความคงทนที่มีต่อการเรียนรู้มากขึ้น	เมื่อนักเรียน
ได้ทำาแบบทดสอบแล้วสามารถนำาข้อมูลท่ีได้เรียน
รู้มาปรับใช้ได้ดีจากการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่น
นี้	 ทั้งนี้	 เป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการบริการสังคม	 เป็นการดำาเนินการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปมี
ประสบการณ์ในการรับใช้สังคม	 ทั้งนี้ผู้เรียนจะ
ตอ้งมกีารสำารวจความตอ้งการของชมุชนทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน	และวางแผนเข้าไปมีส่วน
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รว่มในกจิกรรมตา่งๆ	ลงมอืปฏบิตักิารรบัใช้สงัคม
ตามแผน	และนำาประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับมา
คิดพิจารณา	 ไตร่ตรอง	 จนกระทั่งถึงความคิดร.บ
ยอด	 หลักการหรือสมมติฐานต่างๆ	 ซึ่งสามารถ	
นำาไปทดลอง	หรอืประยุกต์ใหใ้นสถานการณใ์หม่ๆ 	
ได้	(ทิศนา	แขมมณี,	2555)	นอกจากนี้การเรียน
การสอนทีเ่นน้การบรกิารสงัคมเปน็การศกึษานอก
ห้องเรียนเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณ
าการความรู้	ทักษะ	ทัศนคติ	สู่การทำางานร่วมกับ
ผู้คนในสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีในสังคม	 และพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะของ
ผู้เรียนเอง	 (ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	 และประสาท	
เนืองเฉลิม,	 2555	 ;	 อ้างอิงจาก	 Freire,1970	
;	McKay	 and	 Estrella,	 2008	 ;	 Kahne	 and	
Sporte,	2008)	มีผู้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนแบบบรกิารสงัคมไว	้ดังน้ีสถาบนัการเรยีน
รูก้ารบรกิารสงัคมแห่งชาติของอเมรกิา	(Research	
Corporation	for	Learn	and	Serve	America’s	
National	 Service-Learning	 Clearinghouse,	
2009)	 ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 5	ขั้นตอน	ดังนี้	 1)	 ขั้น
สำารวจ	 (Investigation)	 2)	 ขั้นเตรียมการ	 และ
การวางแผน	 (Preparation	 and	 Planning)	 
3)	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 4)	 สะท้อนผล	 
(Reflection)	 และ	 5)	 การสาธิตผล	 และการ
เฉลิมฉลอง	 (Demonstration	 of	 results	 and	 
Celebration)	เบรนดา	(Brenda	Elliott-Johnson,	
2010)	 ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 5	ขั้นตอน	ดังนี้	 1)	 ขั้น
สำารวจ	(Investigation)	เป็นขั้นระบุความต้องการ	
หรือพื้นที่ที่น่าสนใจที่อยู่ในโรงเรียน	 หรือชุมชน	
2)	ขั้นเตรียมการ	และการวางแผน	(Preparation	 
and	Planning)	 เป็นขั้นการวางแผนบริการสังคม	
3)	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 เป็นขั้นที่ดำาเนินการ
บริการสังคม	 4)	 ขั้นสะท้อน	 (Reflection)	 เป็น
ขั้นสะท้อนผลก่อนการบริการ	ระหว่างการบริการ	

และหลังจากการบริการเสร็จสิ้น	 และ	 5)	 ขั้น
แสดงผลงาน	 (Demonstration)	 เป็นขั้นที่แบ่ง
ปันประสบการณ์ร่วมกับชุมชน	โรงเรียน	ปาริชาติ	
ประเสริฐสังข์	 และประสาท	 เนืองเฉลิม	 (2555:	
36-49)	 เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
แบบการบริการสังคมไว้	 ดังนี้	 1)	 ก่อนดำาเนิน
การให้บริการ	 (Pre-Service)	 2)	 ระหว่างดำาเนิน
กิจกรรมการบริการสังคม	(Service)	และ	3)	หลัง
จากการบริการสังคม	(Post-Service)	ในการวิจัย
ครัง้นีผู้ว้จิยัเลอืกการจดัการเรยีนรูแ้บบการบรกิาร
สังคม	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	 เตรียม
การ	(Preparation)	2)	ปฏิบัติการ	(Action)	และ	
3)	ผลสะทอ้นกลบั	(Reflection)	เนือ่งจากเปน็ขัน้
ตอนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรียนนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ
การบริการสังคมเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์	
เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมอันจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความคิด	 ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 จึง
ทำาให้มีความหมายต่อตนเองและต้องการที่จะนำา
ไปใช้	 นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคม	 และ
พัฒนาการความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติของผู้เรียน
ได้อย่างดี	(ทิศนา	แขมมณี,	2554)	

2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
วิเคราะห์	และจิตสาธารณะ	

2.1	 วงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.21	
คะแนนการคิดวิเคราะห์	 คิดเป็นร้อยละ	 59.44	
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
1.63	 จากการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 ทั้งนี้	
เป็นผลมาจากการที่นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
จำานวน	3	แผน	ในวงจรปฏิบัติการที่	1	ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้	 (Constructivism)	 
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ที่ให้ความสำาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและความสำาคัญของความรู้เดิม	 เชื่อม
โยงกับความรู้เดิม	 ประสบการณ์เดิม	 ผนวกกับ
ความรู้ใหม่	จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่	 (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา,	 2550)	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้	
และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	ความรู้ที่ได้มีคุณค่า	
มีความหมายสำาหรับนักเรียนเป็นประโยชน์และ
จดจำาได้นาน	 มีความอิสระ	 มีชีวิตชีวา	 และสนุก
กับการเรียนรู้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดได้
อย่างเต็มที่	 รู้จักใช้เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรียน
นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
ในการคิด	(พันธ์	ทองชุมนุม,	2547	;	สุวิทย์	มูล
คำา	 และอรทัย	 มูลคำา,	 2553)	 จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และการคิดวเิคราะห	์
สอดคล้องกับ	Sadi	 and	 Jale	 (2010:	63-67)	
ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะ	 (5E)	 เรื่อง	 ระบบหมุนเวียนโลหิตของ
มนุษย์	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัย
พบว่า	ของวัฏจักรการสืบเสาะ	(5E)	ช่วยเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	ระบบหมุนเวียนโลหิต
ของมนุษย์ของนักเรียนมากกว่าการเรียนการสอน
แบบปกติ	 สอดคล้องกับ	 Simge	 and	 Yasemin	
(2011:	417-422)	ได้ศกึษาผลการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะ	ในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	ทีม่ตีอ่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการวิจัยพบ
ว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง
เพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
นกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคุม	อย่างมนัีย
สำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ	.05	สอดคลอ้งกบั	ศลิา	สง
อาจินต์	(2551:	117-121)	ได้ศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ผลการ

วิจัยพบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรู	้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	
สอดคล้องกับ	วรวุฒิ	บ่อคำา	 (2554:	637-643)	
ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ	 5	 ข้ันร่วมกับคำาถามปลายเปิดเรื่องแม่
เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำา	ต่อการคิดวิเคราะห์	การคิด
สงัเคราะห	์และผลงานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนแสดงการการ
คิดวิเคราะห์	 3	 ลักษณะ	 คือ	 การวิเคราะห์องค์
ประกอบที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำา
หรือวิธีทำา	 การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์	และการคิดสังเคราะห์	2	ลักษณะ	
คือ	 การดึงองค์ประกอบต่างๆ	 มาถักทอหรือ
หลอมรวมกัน	 และการลงมือปฏิบัติจนได้ช้ินงาน
ออกมา	 นักเรียนสามารถนำาการคิดวิเคราะห์และ
ประสบการณข์องตนมาสรา้งงานของกลุม่เพือ่ตอบ
คำาถามปลายเปิดได้	

2.2	 วงจรปฏิบัติการที่	 2	 การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแบบ
การบริการสังคม	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	คะแนนการ
คิดวิเคราะห์	คิดเป็นร้อยละ	73.15	มีพฤติกรรม
จิตสาธารณะระดับดี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.84	 จาก
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 ทั้งนี้	 เป็นผลมา
จากการที่นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการ
บริการสังคม	จำานวน	3	แผน	 ในวงจรปฏิบัติการ
ที่	 2	 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแนวคิดปรัชญาพิพัฒ
นาการนิยมของ	 Dewey	 ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ควร
เกิดจากการลงมือกระทำา	 (Learning	by	Doing)	
โดยการสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมการสร้างจิตสำานึกของความ
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เป็นพลเมือง	 อาศัยแนวคิดของการสร้างจิตสำานึก	
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนตลอด
จนการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์	 (Experential	 Learning)	นักเรียน
ไดส้มัผสัสภาพความเปน็จรงิ	และแสวงหาแนวทาง
ในการทำาประโยชน์ให้สังคมนอกจากนี้การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบริการสังคมส่งเสริมให้
ผู้เรียนบูรณาการความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติ	 และ
พัฒนาจิตสำานึกสาธารณะของผู้เรียนเอง	 เกิดผล
สัมฤทธิ์เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการด้านจริยธรรมของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่ง
เสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้	 ความ
เข้าใจ	 โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของผู้
เรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะชีวิต	และ
ความรบัผิดชอบตอ่บทบาทของความเปน็พลเมอืง	
(Civic	education)	(ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	และ
ประสาท	เนืองเฉลิม,	2555	;	อ้างอิงจาก	Freire.	
1970	;	McKay	and	Estrella,	2008	;	Kahne	
and	 Sporte,	 2008)	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนา 
ผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรูแ้ละแบบการบรกิารสงัคม	สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน 
เกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
คิดวิเคราะห์	 และจิตสาธารณะ	 สอดคล้องกับ	
Haines	 (2010:	 16-23)	 ได้ศึกษาการศึกษา
สิ่งแวดล้อม	 และการเรียนรู้แบบการบริการ
สังคมในเขตร้อนผลการวิจัย	 พบว่า	 นักศึกษา
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสามารถเช่ือมโยงการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์กับความรู้นอกห้องเรียน	 มี
ความรู้สึกท่ีดี	 ภาคภูมิใจต่อความสำาเร็จ	 มีความ
รู้มากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	 สอดคล้อง
กับ	Wee	and	Zakaria	(2012:	83-88)	ได้ศึกษา
การสง่เสรมิบทบาทของพลเมอืงผา่นประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม	 ผลการวิจัย
พบว่า	นักศึกษาที่มีความสามารถสำาหรับการเป็น
พลเมอืงมคีวามยุติธรรม	เปน็บคุคลทีม่คีวามรบัผดิ

ชอบ	และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองสูง	มี
ความสนุกกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบบริการ
สังคมในหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้ขัน้สรา้งความสนใจ	ครคูวรจดักจิกรรม/
สร้างสถานการณ์	เพื่อกระตุ้น	ยั่วยุ	ให้ผู้เรียนเกิด	
ความอยากรู้อยากเห็น	 ขั้นสำารวจและค้นหา	 ครู
อำานวยความสะดวก/ให้คำาแนะนำา	 ส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้	 สืบค้น	 และรวบรวมข้อมูล	 ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป	 ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนนำาข้อมูล	 มา
วเิคราะหแ์นะนำาวธิกีาร	จดักระทำาขอ้มลูในรปูของ
ตาราง	กราฟ	แผนภาพ	ฯลฯ	ใช้คำาถาม	กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงแนวโน้ม/ความสัมพันธ์ของข้อมูล	ตั้ง
คำาถามนำาทางให้ผู้เรียนได้สรุปผล	 ข้ันขยายความ
รู้	ครูตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปราย	แสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติม	เกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนนำาเสนอ
ไว้	 และขั้นประเมินผล	 ครูจัดสถานการณ์	 เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ประเมินจุดเด่น	 จุดด้อย	 ใน
กระบวนการเสาะแสวงหา	ความรู้ของตนเอง

1.2	 การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม	
ขั้นเตรียมการครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ต้องการที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว	การสำารวจ	และ
ระบุความต้องการของชุมชน	 การเลือก	 และ
วางแผนกิจกรรมการบรกิารสงัคม	ขัน้ปฏบิตักิารครู
ควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 และขั้นผลสะท้อน
กลับ	 ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การบริการสังคม	 การสรุปผลของ
การปฏิบัติกิจกรรม	 และการนำาเสนอผลของการ
จัดกิจกรรมของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ	

1.3	ควรสง่เสรมิใหค้รนูำาการจดัการเรยีนรู ้
แบบการบริการสังคม	 มาเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ปกติ	 เนื่องจากทำาให้ได้วางแผน	 ได้ลงมือปฏิบัติ	
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และทบทวนผลจากการปฏิบัติ	 และทำาให้มีจิต
สาธารณะสูงขึ้น	

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1	 ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ	 ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้และแบบการบริการสังคม	 เช่น	 การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดแก้ปัญหา	 การคิด

สร้างสรรค์	จิตวิทยาศาสตร์	ความรับผิดชอบ	การ
ปรับตัวเข้ากับสังคม	ความตระหนักในการบริการ
สังคม

2.2	 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบอ่ืนๆ	 ที่ผนวกการจัดการเรียนรู้แบบบริการ
สังคม	 เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้จริง
ในชั้นเรียน
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งสถิต ิความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TAI กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA
The Comparison of Learning Effectiveness in Statistics,  
Mathematical Reasoning Ability, and Attitude toward  
Mathematics of Mathayomsuksa 3 Students between TAI and 
CIPPA Group Learning Methods

สุวพันธ์ ฮวดศรี1, พิศมัย ศรีอำาไพ2, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี3

Suwapan Huadsri1, Pissamai Sri-Ampai2, Suwattanapong Romsri3

บทคัดย่อ
	การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ	1)	หาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่งสถติ	ิชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	ตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษา
ดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งสถติิ	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และจดัการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ	ความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณติศาสตรแ์ละ	เจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ระหวา่ง
การจัดการเรยีนรูแ้บบ	TAI	กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	กลุม่ตวัอยา่งคอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่
3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ของโรงเรียนขยายโอกาส	ในกลุ่มเครือข่ายเมืองพรหมเมืองหงส์โคก
ล่าม	 และกลุ่มเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	1	จำานวน	42	คนจาก	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	จับ
สลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)	จำานวน	16	คน	เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	โรงเรยีนบา้นหนองแอก	จำานวน	
26	คน	เป็นกลุ่มทดลองโดยการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	แผนการ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.	ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1
1	 M.	Ed.	Cadidate	in	Educational	Techology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Associate	Professor	Dr.,	Experienced	supervisors,	Office	of	Education	Roi	Et	region	1
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จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	2)	แบบทดสอบ	2.1)	แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	2.2)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	3)	
แบบวดัเจตคติตอ่การเรยีนคณติศาสตร	์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ	F-test	(One-way	MANOVA)

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เรื่องสถิติ	ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี	่3	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	81.04/78.33	และ	83.10/82.95	ตามลำาดบั	ดชันปีระสทิธผิล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มีค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	
คดิเปน็รอ้ยละ	68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีน
รู้แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน	สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	เจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	การจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

 

Abstract
This	 research	 aimed	 to	 1)	 find	 the	 efficiency	 of	 learning	 plans	 in	 statistics	 of	 

Mathayomsuksa	3	students	taught	by	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods	as	criteria	
75/75	2)	study	 the	effectiveness	 index	of	 learning	plans	 in	statistics	of	Mathayomsuksa	
3	 students	 taught	 by	 TAI	 and	CIPPA	group	 learning	methods	3)	 compare	 the	 learning	 
achievement	in	statistics,	mathematical	reasoning	ability,	and	attitude	toward	Mathematics	of	
Mathayomsuksa	3	students	between	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods.	The	samples	of	
this	research	were	42	Mathayomsuksa	3	students	in	second	–	term	of	the	2556	academic	
year	from	educational	opportunity	expansion	school	in	the	Muangprommuanghongkoklarm	
network	and	the	Nongpuelinfadunoi	network	under	Roi	Et	Primary	Educational	Service	Area	
1	from	2	classroom	by	cluster	random	sampling	method,	16	of	Mathayomsuksa	3	students	
were	selected	from	Banmailao	school	(Gururatpatana)and	were	taught	by	TAI	group	learning	
method,	26	of	Mathayomsuksa	3	students	were	selected	from	Bannongack	school	and	were	
taught	by	CIPPA	group	learning	method.	The	research	tools	contain	1)	TAI	and	CIPPA	group	
studying	method	plans	2)	test	2.1)	achievement	test	2.2)	mathematical	reasoning	ability	test	
3)	questionnaire	of	attitude	toward	Mathematics.	The	statistics	used	in	this	research	were	
percentage,	mean,	standard	deviation	and	F-test	(One-way	MANOVA)	for	hypothesis	testing.

The	research	found	that	efficiency	of	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods	in	sta-
tistics	of	Mathayomsuksa	3	students	were	81.04/78.33	and	83.10/82.95	respectively.	The	
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บทนำา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน	 ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพ	มทีกัษะในการแสวงหาความรู	้จากแหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 ผู้เรียนสามารถนำาวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้	ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 (กรมวิชาการ,	 2544)	
ซ่ึงตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญได้แก่การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง	 สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ฝึก
ปฏิบัติจนค้นพบความถนัด	และวิธีการของตนเอง	
ไดท้ำากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุม่	ได้ฝกึคดิ
อยา่งหลากหลายและสร้างสรรค์จนิตนาการ	ตลอด
จนได้แสดงผลอย่างชัดเจนและมีเหตุผล	 ผู้เรียน
ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำาตอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	 และร่วมกันในกลุ่ม	 ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง	
ได้เลือกทำากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง	รวมทัง้การฝกึตนเองให้มคีวามรบั
ผิดชอบในการทำางาน	 ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง	
และยอมรับผู้อื่นตลอดจนการสนใจใฝ่หาความ
รู้อย่างต่อเน่ือง	 (วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์,	 2545)	
TAI	เป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์	 โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องการเน้น

การพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน	 การจัดกิจกรรม
การเรียนแบบ	TAI	จะมีการจัดกลุ่มนักเรียน	เป็น	
2	 ลักษณะ	 คือ	 จัดนักเรียนเป็นกลุ่มคละความ
สามารถ	กลุ่มละ	4	คน	และจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
ที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน	 สำาหรับการ
ทำางานกลุ่มแบบ	 TAI	 นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่
กันทำางาน	และผลัดกันตรวจงานในคู่ของตน	เมื่อ
ทำางานที่ได้รับมอบหมาย	ครบหมดทุกชุดแล้ว	ให้
สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน	 ต่างคนต่างทำาแบบฝึกหัด
ชุดร.ม	แล้วแลก

เปลีย่นกนัตรวจ	และตรวจดเูฉลยทีค่รจูดั
เตรียมไว้	 หากนักเรียนคนใดทำาได้ไม่ถึงเกณฑ์	 ก็
ต้องทำาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม	สำาหรับนักเรียนที่สอบ
ไดถ้งึเกณฑ	์หลงัจากมารบัการทดสอบจากครแูลว้	
ครูจะจัดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้
เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน	 ครูอธิบายในเรื่อง
ที่ได้สอนไปแล้ว	 โดยใช้เวลา	5	–	10	นาที	แล้ว
ให้นักเรียนแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มของตน	 แล้วไป
อธบิายชีแ้จงใหเ้พือ่นในกลุม่เขา้ใจอกีครัง้หนึง่	แลว้
ทำางานกบัคู	่ของตนตอ่ไปตามเดมิ	(สริพิร	ทพิยค์ง,	
2545)	และการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เปน็รปู
แบบการจัดการเรียนที่ยึดกิจกรรมแบบประสาน	
5	แนวคิดหลักคือ	1)	แนวคิดการสร้างสรรค์สร้าง
ความรู	้(Constructivism)	2)	แนวคดิกระบวนการ
กลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ	(Group	Process	
and	 Co-operative	 Learning)	 3)	 แนวคิดเก่ียว

effectiveness	index	of	TAI	and	CIPPA	group	studying	methods	were	0.6820	and	0.7268	as	
68.20%	and	72.68%	respectively.	and	Mathayomsuksa	3	students	taught	by	CIPPA	group	
learning	method	 had	 higher	 learning	 achievement	 in	 statistics,	mathematical	 reasoning	 
ability,	 and	 attitude	 toward	 Mathematics	 than	 those	 taught	 by	 TAI	 group	 learning	 
method	with	.05	statistically	significant.

Keywords:	achievement	 in	 statistics,	 mathematical	 reasoning	 ability,	 attitude	 toward	 
Mathematics,	TAI	group	learning	methods,	CIPPA	group	learning	methods
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กับความพร้อม	ในการเรียนรู้	 (Learning	Readi-
ness)	4)	แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ	
(Process	Learning)	5)	แนวคิดเกี่ยวกับการถ่าย
โอนการเรียนรู้	 (Transfer	 of	 Learning)	 (ทิศนา	
แขมมณี,	2555)	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 สถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	ตามเกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่
จัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเรือ่งสถติ	ิความสามารถในการใหเ้หตุผล	ทาง
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	กับการจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 กับการจัดการเรียนรู้
แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	
และเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรห์ลงัเรยีนแตก
ต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียน
ขยายโอกาส	ในกลุม่เครอืขา่ยเมอืงพรหมเมอืงหงส์
โคกลา่ม	กลุม่เครอืขา่ยหนองผอืลิน้ฟา้ดูน่อ้ย	และ
กลุม่เครอืขา่ยดงแดงน้ำาใสปา่สงัข	์สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	
จำานวน	10	โรงเรยีน	จำานวน	192	คน	กลุม่ตวัอยา่ง
เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ภาคเรยีนที	่2	ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	42	คน	2	ห้องเรียน	ได้
มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	sam-
pling)	จับสลากได้นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
โรงเรยีนบา้นไมล้า่ว(ครุรุาษฎรพ์ฒันา)	จำานวน	16	
คน	เปน็กลุม่ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้าน
หนองแอก	จำานวน	26	คน	 เป็นกลุ่มทดลองโดย
การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA

1.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 แบบละ	 10	
แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	

2.	แบบทดสอบ	

2.1.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องสถิติ	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายตั้งแต่	.21	ถึง	.55	
และค่าความเชื่อมั่น	.89	

2.2	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 แบบเลือกตอบ	4	ตัว
เลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	.43	ถึง	
.72	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	.30	ถึง	.61	และค่า
ความเชื่อมั่น	.80	

3.	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	
ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	.40	ถึง	.68	และค่า
ความเชื่อมั่น	.88	
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การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทำาการทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม	
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสถิติ	แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณติศาสตร	์และวดัเจตคติต่อการเรยีน
คณิตศาสตร์	 โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

2.	 ดำาเนินการสอนโดยกลุ่มทดลองที่	
1	จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และกลุ่มทดลอง	ที่	 2	
จัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	กลุ่มละ	10	แผน	แผน
ละ	2	ชั่วโมง	รวม	20	ชั่วโมง

3.	ทดสอบหลงัเรยีนและวดัเจตคติทัง้สอง
กลุม่ดว้ยแบบทดสอบและแบบวดั	ชดุเดยีวกบัทีใ่ช้
ทดสอบและวัดก่อนเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 ตามเกณฑ์	 75/75	
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ
ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 โดยใช้สูตรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	กับการจัดการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ
ทดสอบ	F-test	(One-way	MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ

การจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 เรื่องสถิติ	 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
81.04/78.33	 และ	 83.10/82.95	 ตามลำาดับ	
เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	(ตาราง	1	และ
ตาราง	2)

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มี
ค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	คิดเป็นร้อยละ	
68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	 (ตาราง	3	และ
ตาราง	4)

3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณติศาสตร	์หลงัเรยีน	สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ	.05	(ตาราง	5	และตาราง	6)
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ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 81.04 3.21 81.04

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 23.50 1.90 78.33

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(	E
1
/E

2
)	เท่ากับ	81.04/78.33

ตาราง 2	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 83.10 3.05 83.10

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 24.88 2.14 82.95

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	83.10/82.95

ตาราง 3	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	
TAI	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

16 30 153 376 0.6820

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(E.I)	เท่ากับ	0.6820

ตาราง 4	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

26 30 293 647 0.7268

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	(E.I)	เท่ากับ	0.7268
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ตาราง 5	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	
สถิติ	 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 กับการ
จัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง	สถิติ	

ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์

เจตคติต่อการเรียน	
คณิตศาสตร์

S.D. S.D. S.D.

แบบ	TAI 16 23.50 1.90 14.25 1.91 4.28 0.13

แบบ	CIPPA 26 24.88 2.14 16.31 1.64 4.42 0.17

ตาราง 6	 การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	สถติคิวามสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	หลังเรียน	(Univariate	Tests)	

ตัวแปรตาม SOV SS df Ms F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	สถิติ -	Contrast
-	Error

18.989
168.654

1
40

18.989
4.216

4.504 .040

ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์

-	Contrast
-	Error

41.938
122.538

1
40

41.938
3.063

13.690 .001

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 -	Contrast
-	Error

3.710
2.501

1
40

3.710
.063

59.336 .000

อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีน

รู้แบบ	 TAI	 และการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	
เรื่องสถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.04/78.33	และ	83.10/82.95	ตาม
ลำาดับ	 เป็นไปตามเกณฑ์	 75/75	 ท่ีต้ังไว้	 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองสถิติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
กระบวนการดำาเนินการสร้างอย่างถูกต้อง	 และ
สร้างเปน็ตามลำาดับขัน้ตอน	TAI	(Team	Assisted	

Individualization)	เปน็การจดักจิกรรมทีใ่ชก้บัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์	 โดยเฉพาะในเรื่องที่
ต้องการเน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน	 การ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ	 TAI	 จะมีการจัดกลุ่ม
นักเรียนเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 จัดนักเรียนเป็นก
ลุ่มคละความสามารถ	 กลุ่มละ	 4	 คน	 และจัด
นกัเรยีนเปน็กลุม่ทีม่รีะดบัความสามารถใกลเ้คยีง
กัน	สำาหรับการทำางานกลุ่มแบบ	TAI	นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มจับคู่กันทำางาน	 และผลัดกันตรวจงาน
ในคู่ของตน	 เมื่อทำางานที่ได้รับมอบหมาย	 ครบ
หมดทุกชุดแล้ว	ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน	ต่างคน
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ตา่งทำาแบบฝกึหดัชดุร.ม	แลว้แลกเปลีย่นกนัตรวจ	
และตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้	 หากนักเรียน
คนใดทำาได้ไม่ถึงเกณฑ์	 ก็ต้องทำาแบบฝึกหัดเพิ่ม
เติม	 สำาหรับนักเรียนที่สอบได้ถึงเกณฑ์	 หลังจาก
มารับการทดสอบจากครูแล้ว	ครูจะจัดให้นักเรียน
ที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่
ด้วยกัน	ครูอธิบายในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว	โดยใช้
เวลา	5	–	10	นาที	แล้วให้นักเรียนแยกย้ายกลับ
เข้ากลุ่มของตน	 แล้วไปอธิบายช้ีแจงให้เพ่ือนใน
กลุ่มเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง	แล้วทำางานกับคู่ของตนต่อ
ไปตามเดิม	 (สิริพร	 ทิพย์คง,	 2545)	 สอดคล้อง
กับการวิจัยของคณิตา	 สาลี	 (2555)	 ที่ได้ศึกษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
ฉลาดทางอารมณ์	และความสามารถในการเชื่อม
โยงคณติศาสตร	์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่2	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	TAI	
เรื่อง	 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	 ผลการศึกษาพบว่า	
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	
มีค่าเท่ากับ	 81.34/74.17	 และงานวิจัยของวิไล
วรรณ	โกสาแสง	(2555)	ทีไ่ดศ้กึษาผลการเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์	 และความคงทนในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
ผลการศึกษาพบว่า	 ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	มคีา่เทา่กบั	84.36/83.67	
ในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	เป็นลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	(Construction	of	Knowl-
edge)	ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองและ
พึ่งตนเองแล้ว	 ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์	 (Inter-
action)	 กับเพื่อน	 บุคคลอื่นๆ	 และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวด้วย	 รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการ	

(Process	Skills)	ตา่งๆ	จำานวนมากเปน็เครือ่งมอื
ในการสร้างความรู้	นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องได้ดี	 หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มี
ความพร้อมในการรับรู้	 และเรียนรู้มีประสาทการ
รับรู้ที่ตื่นตัว	 ไม่เฉื่อยชา	 ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้
เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้	 ให้มีการเคลื่อนไหว
ทางกาย	(Physical	Participation)	อยา่งเหมาะสม	
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของวชริาภรณ	์จตรุพรสวัสดิ	์
(2552)	 ที่ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และความพึง
พอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์	เรื่อง	พื้นที่ผิวและ
ปรมิาตรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	กับแบบ	TGT	ผล
การศกึษาพบวา่	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	 78.02/76.93	
และการวิจยัของวัลภา	ปชัชาเขยีว	(2555)	ทีศ่กึษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
สามารถในการให้เหตุผล	และเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการจัดการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา	กบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
81.12/83.79	ตามลำาดับ	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มี
ค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	คิดเป็นร้อยละ	
68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	แสดงว่านักเรียน
มคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนเพิม่ขึน้	ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และแบบ	
CIPPA	ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	มีกระบวนการ
จัดทำาอย่างเป็นขั้นตอน	 มีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง	 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับการวิจัยของ
วิไลวรรณ	โกสาแสง	(2555)	ผลการศึกษาพบว่า	
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ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบ	 TAI	 มีค่า
เท่ากับ	0.7745	สุนันทา	สายเหล็ก	(2555)	ผล
การศึกษาพบว่า	ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
รู้แบบ	TAI	มีค่าเท่ากับ	0.7780	มงคล	ศิริสวัสดิ์	
(2554)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
0.5614	 และงานวิจัยของนภัสวรรณ	 จันภักดี	
(2555)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
0.7234	

3.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียน	สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	อย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิี่
ระดับ.05	การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง	
(Construction	 of	 Knowledge)	 ซึ่งนอกจาก
ผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองและพ่ึงตนเองแล้วยัง
ต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์	 (Interaction)	 กับเพ่ือน	
บุคคลอื่นๆ	 และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย	 รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการ	 (Process	 Skills)	
ตา่งๆ	จำานวนมากเปน็เครือ่งมอืในการสรา้งความรู	้ 
นอกจากน้ันการเรยีนรูจ้ะเปน็ไปอย่างตอ่เนือ่งได้ด	ี
หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้	
และเรียนรู้มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว	 ไม่เฉื่อยชา	
ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าว
ได	้ก็คอืการให้มีการเคลือ่นไหวทางกาย	(Physical	 
Participation)	 อย่างเหมาะสม	 กิจกรรมที่มี
ลักษณะดังกล่าว	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี	เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง	และ
ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น	จะมีความลึกซึ้ง	และ
อยู่คงทนมากขึ้น	 หากผู้เรียนมีโอกาสนำาความรู้

นั้นไปประยุกต์ใช้	(Application)	ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย	(ทศินา	แขมมณ,ี	2555)	ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการวจิยัของวลัภา	ปชัชาเขยีว	(2555)	ทีศ่กึษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
สามารถในการให้เหตุผล	และเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักเรียนที่
เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน	ความสามารถในการใหเ้หตผุล	และ
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	หลังเรียน	สูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.017	และงานวิจัยของมงคล	ศิริสวัสดิ์	(2554)	ที่
ศกึษาผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์	 ผลการศึกษาพบ
ว่า	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 แตกต่าง
จากนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ	4	MAT	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.017	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	
มีความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	สูง
กว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4	MAT	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ	
CIPPA	ครูผู้สอนควรทำาการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ	 เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
รู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้อหา
วิชาและวัยของนักเรียน	2.	จากผลการวิจัยพบว่า	
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ
การจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 สามารถนำาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน	 ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์

3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียน
รู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	
ครูผู้สอนควรนำาเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ	เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถ

ในการให้เหตุผล	 ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป

2.1	 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และการจดัการเรยีนรูแ้บบ	
CIPPA	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ	

2.2	 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบตัว
แปรอ่ืนๆ	 เช่น	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
ความคดิสรา้งสรรค์	ความคงทนในการเรยีนรู้	แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	เป็นต้น
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT.	 วิทยานิพนธ์	 กศ.ม.,	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	
มหาสารคาม.	



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการและแบบปกติ
Comparison of Learning Achievement and Understanding 
Outcomes on Sufficient Units in  Social Study, Religion and 
Culture  for Student in Matthayomsueksa 2 Students between 
using the Adjusting Activity Learning in Integration Teaching 
and the Usual Teaching

ชุลีกร เป็นสุข1, ประสงค์ สายหงษ์2, ไพบูลย์ บุญไชย3

Chuleegorn Pensook1, Prasong Saihong2, Paiboon Boonchai3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้	1)	เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและแบบปกติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 2)	 เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบ
ปกติ	และ	4)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
แบบบูรณาการและแบบปกติ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียน
การญุวทิยา	จำานวน	30	คน	และโรงเรยีนบา้นขอนแกน่	จำานวน	30	คน	โดยวธิกีารสุม่แบบกลุม่	(Cluster	
Random	sampling)	จากนัน้สุม่นกัเรยีนเปน็หอ้งทดลอง	โดยจดักจิกรรมแบบบรูณาการและหอ้งควบคมุ
จัดกิจกรรมแบบปกติ	ใช้เวลาในการทดลอง	20	ชั่วโมง	

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1	 M.Ed.	Cadidate	in	Educational	Techology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Lecturer	Dr.,	Cadidate	in	Educational	Techology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	มีความเหมาะ
สมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(  	=	4.69)	2)	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิมคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก	(  =	4.06)	3)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เปน็แบบเลอืกตอบ	40	ขอ้	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.24	ถึง	0.80	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.82	4)	แบบทดสอบความ
เข้าใจเก่ียวกับความเปน็อยู่อย่างพอเพียงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ซึง่เปน็เชงิสถานการณ	์จำานวน	
5	สถานการณ์	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.859	และ	5)	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	เป็นแบบสอบถาม	จำานวน	
20	ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.573	ถึง	0.903	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.96	สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่สถิติทดสอบที	(t	–	test	Independent	Samples)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีค่า	 เท่ากับ	
84.31/82.75	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าเท่ากับ	
77.81/67.17	มีประสิทธิภาพต่ำากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 มีค่าเท่ากับ	
0.7088	คิดเป็นร้อยละ	70.88	และ	0.4994	คิดเป็นร้อยละ	49.94	ตามลำาดับ	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01	

4.	นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนดว้ยวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ:	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ,	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต,ิ	ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง,	ความพึงพอใจ

Abstract
This	 research	 is	 intended	 to	 1)	 search	 for	 the	 resulting	 index	 in	 integrating	

learning	with	 activity	 and	 normal	 learning	 in	Matthayomsueksa	 2	 that	 has	 effective	 and	
standard	80/80,	 2)	 search	 for	 the	 resulting	 index	 of	 learning	 and	 understanding	 about	
sufficiently	 living,	 Social,	 religious	 and	 cultural	 group	 in	 Mathayom	 2	 by	 managing	 
learning	 in	 integrating	 learning	 with	 activity	 and	 normal	 learning,	 3)	 to	 compare	 
the	 studying	 result	 and	 understanding	 about	 sufficiently	 living,	 Social,	 religious	 and	 
cultural	 group	 in	Matthayomsueksa	2	between	managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 172 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

with	 activity	 and	 normal	 learning,	 and	 4)	 to	 study	 about	Matthayomsueksa	 2	 student’s	 
satisfaction	 in	 integrating	 learning	with	 activity	 and	 normal	 learning.	 Sample	 used	 in	 the	 
research	 is	 30	 students	 in	Matthayomsueksa	 2,	 Karunwittaya	 School	 and	 30	 students	 
in	 Ban	 KhonKaen	 School	 by	 using	 Cluster	 Random	 sampling	 then	 use	 Random	 
Assignment	 as	 tested	 class	with	 students	 that	 use	 integrating	 learning	with	 activity	 and	 
as	controlled	class	with	students	that	use	normal	learning	in	20	hours.	

Tools	 for	 research	 are:	 1)	 Integrating	 learning	 with	 activity	 plan,	 The	 properly	 
average	is	4.69,	2)	Normal	learning	plan,	The	proper	average	is	4.06,	3)	Studying	result	 
test	 is	 a	 choice	 test	 with	 40	 items	 that	 has	 discrimination	 (B)	 from	 0.24	 to	 0.80	 and	 
reliability	 is	 0.82,	 4)	Matthayomsueksa	 2	 student’s	 understanding	 test	 about	 sufficiently	 
living	 that	 test	 about	 5	 situation	 with	 0.859	 in	 reliability,	 and	 5)	 satisfaction	 test	 of	 
Matthayomsueksa	 2	 students	 about	 managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 with	 
activity	and	normal	learning	as	questionnaire	in	20	items	that	has	discrimination	from	0.573	
to	0.903,	 the	 reliability	 is	0.96.	Basic	 statistics	 that	 used	 to	 analyze	 the	 information	 are	 
percentage,	average,	standard	deviation	and	the	statistic	that	used	to	test	the	hypothesis	 
is	t	–	test	(Independent	Samples).

The	study	were	as	follows:

1.	 Resulting	 index	 of	 managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 with	 activity	 in	 
Matthayomsueksa	2	are	84.31/82.75,	more	than	the	standard	80/80	and	normal	learning	
are	77.81/67.17,	less	than	standard	80/80.

2.	Resulting	 index	of	 learning	 and	understanding	 about	 sufficiently	 living,	 Social,	 
religious	 and	 cultural	 group	 in	Matthayomsueksa	 2	 by	managing	 learning	 in	 integrating	 
learning	with	activity	and	normal	 learning	 respectively	 is	0.7088	or	70.88%	and	0.4994	 
or	49.94%.	

3.	 Student’s	 achievement	 and	 understanding	 about	 sufficiently	 living	 of	 students	 
that	 learn	 by	 integrating	 learning	 with	 activity	 is	 higher	 than	 student	 who	 learns	 by	 
normal	learning	that	has	0.01	in	significance.

4.	 Students	 satisfied	 with	 integrating	 learning	 with	 activity	 included	 in	 the	 top	 
level	and	normal	learning	included	under	the	top	level.	

Keywords:	integration	learning	Management,	normal	learning	Management,	understanding	
on	sufficiency,	satisfaction



Journal of Education, Mahasarakham University 173 Volume 9 Number 2 April - June 2015

บทนำา
กระทรวงศึ กษาธิ ก า ร ได้ ป ระกาศ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน	
พุทธศักราช	 2551	 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ	โดยกำาหนดจุดหมาย	และมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มีปัญญา	 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก	 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551:	 35)	 หลักสูตรเป็นหัวใจสำาคัญในการ
จัดการศึกษาที่บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเป้า
หมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ซึ่งจะเป็นก
รอบ	 ทิศทาง	 และและแนวทางที่จะพัฒนาคนใน
ประเทศ	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
พุทธศักราช	 2551	 มุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีความ
สมบูรณท้ั์งดา้นรา่งกาย	จติใจและสตปิญัญาอกีทัง้
มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต
และมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2551:	13-14)	หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มีความ
เชือ่มโยงกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	คือ
มีการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ	ฝึกการอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 แบ่งปัน	มีจิตสำานึก	 รักษ์สิ่ง
แวดล้อม	 และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม	 ค่านิยม	
เอกลักษณ์ความเป็นไทย	 (สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์,	
2553:	21)	

การบูรณาการสอดแทรกความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 ทำาให้
นักเรียนมีความพอประมาณกับศักยภาพของ
ตนเองและสภาวะแวดล้อม	 มีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลัก
วิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดร.วังควบคู่
ไปกับการมีคุณธรรม	 ไม่เบียดเบียนกัน	 แบ่ง

ปัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมถึงความร่วม
มือปรองดองกันในสังคมซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สายใย	 เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคม
เข้าด้วยกัน	 สร้างสรรค์พลังในทางบวกนำาไปสู่ 
ความสามัคคี	การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อม
รบัตอ่การเปลีย่นแปลงภายใตก้ระแสโลกาภวิตันไ์ด	้ 
(มานะ	 ทองรักษ์,	 2554:	 34)	 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ	 คือเป็นการเรียนรู้ 
ที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ	 ไม่เป็นทางการ	ไม่รู้
สึกเคร่งเครียดกับกรอบเนื้อหาสาระของกลุ่ม
ประสบการณ์/วิชา	 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
รู้	เกิดทั้งความสนุกสนานและประสบความสำาเร็จ 
ในกิจกรรม	 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ความคิด
ประสบการณ	์ความสามารถ	ทกัษะตา่งๆ	หลายๆ	
ด้านในเวลาเดียวกันสามารถใช้ผลการเรียนรู้จาก
กลุม่ประสบการณแ์ละวชิาตา่งๆ	ได	้ซึง่สอดคลอ้ง
กับการดำารงชีวิต	ทิศนา	แขมมณี	 (2554:	148-
150)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิคอืเปน็
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง	
นักเรียนเรียนรู้จากหนังสือเรียนและจากครูผู้สอน
เพียงอย่างเดียว	 ไม่เน้นการปฏิบัติจริง	 (ทิศนา	 
แขมมณี,	2554:113-115)

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยว
กับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนบูรณาการและ
แบบการสอนปกตติอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
ความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	รูปแบบใดมี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	เพือ่เปน็แนวทาง
ในการนำาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80

2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่าง
พอเพยีง	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	
และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบปกติ

	4.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจ

เกีย่วกบัความเปน็อยู่อย่างพอเพียงของนักเรยีนช้ัน
มธัยมศกึษาปทีี	่2	กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา	
ศาสนา	และวฒันธรรม	ด้วยวธิกีารจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจะสูงกว่าแบบปกติ	

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา	 ของกลุ่มเครือข่ายบริหารสถาน
ศึกษาแบบบูรณาการสำาโรงทาบ	2	สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร	์เขต	1	ในภาค
เรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	191	คน	
จาก	6	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนการุญวิทยา	โรงเรียน
บ้านขอนแก่น	โรงเรยีนบา้นหนองฮะ	โรงเรยีนบา้น

หนองเหลก็	โรงเรยีนบา้นสะโน	และโรงเรยีนบา้นดู ่
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยครั้งนี้	 เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 1	 ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	60	คน	จากโรงเรียน	2	
โรงเรียน	คือโรงเรียนการุญวิทยา	จำานวน	30	คน	 
และโรงเรยีนบา้นขอนแก่น	จำานวน	30	คน	ซึง่เปน็ก
ลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามรูค้วามสามารถไมแ่ตกตา่งกนั
ทีท่ดสอบโดย	t-test	(Dependent	Samples)	จาก
คะแนนทดสอบกอ่นเรยีน	และไดม้าดว้ยวิธกีารสุม่
แบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	จากนั้น
ดำาเนินการสุ่ม	 Random	Assignment	 นักเรียน
เปน็	2	หอ้งเรยีน	คอืกลุม่ทดลอง	และกลุม่ควบคมุ

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและแบบปกติ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษาศาสนา	และวัฒนธรรม	ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	แผนละ	
6	แผน	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	(ก่อนเรียนและหลังเรียน)	จำานวน	40	ข้อ	

3.	แบบทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปทีี	่2	ทีม่ตีอ่จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
และแบบปกติ	จำานวน	5	ข้อ

4.	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	จำานวน	20	ข้อ	

 การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre	 Test)	 โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมาใช้เวลา	 1	
ชั่วโมง	โดยวัดทั้ง	2	กลุ่ม	

2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	และ
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แบบปกตกิบันกัเรยีนกลุม่ทดลอง	และกลุม่ควบคุม
ตามลำาดับ

	 3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post	 Test)	
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	2	ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่ง
เป็นฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน	(Pre	Test)	
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มตัวอย่าง	 2	
กลุ่ม	

4.	 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ไปวดักบักลุม่
ตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

2.	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการและแบบ
ปกติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ	
โดยใช้วิธีการทางสถิติ	t-test	(Independent)	

4.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู ้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	

ผลการวิจัย
1.	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ดังตาราง	1

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ

ผลการเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

S.D.
ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	(E1)

240 202.33 23.22 84.31 240 186.76 20.81 77.81

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์	(E2)

40 33.10 4.74 82.75 40 26.87 4.70 67.17
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ตาราง 3	 ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	และแบบปกต	ิชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2	

 
วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้
จำานวน(คน) คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ดัชนี

ประสิทธิผล	
(E.I)

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

แบบบูรณาการ 30 40 489 993 0.7088

แบบปกติ 30 40 413 806 0.4994

จากตาราง	 1	 พบว่า	 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบบูรณาการ	 มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	 84.31	 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์	(E2)	เทา่กบั	82.75	ดงั
นั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	จึงมี
ประสิทธิภาพ	 (E1/E2	 )	 เท่ากับ	84.31/82.75	
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	

77.81	 และ	 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E2)	
เท่ากับ	 67.17	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ	 จึงมีประสิทธิภาพ	 (E1/E2)	 เท่ากับ	
77.81/67.17

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ดังตาราง	3

จากตาราง	3	พบวา่	ดัชนปีระสทิธผิลของ
การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีค่าเท่ากับ	
0.7088	หมายถึง	นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 70.88	 และดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต	ิกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	
0.4994	หมายถึง	นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน	คิดเป็นร้อยละ	49.94

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นอยู่อย่างพอ
เพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ	 โดยใช้วิธีการ
ทางสถติ	ิt-test	(Independent)	ดงัตาราง	5	และ	6

ตาราง 5	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับแบบปกติ

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ N S.D. df t p

แบบบูรณาการ 30 33.10 4.74
58 5.115 0.000แบบปกติ 30 26.87 4.70
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	 จากตาราง	 5	 นักเรียนที่เรียนด้วยการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ	0.01	

ตาราง 6	 เปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	และแบบปกติ

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ N S.D. df t p

แบบบูรณาการ 30 169.73 20.19
58 2.878 0.006แบบปกติ 30 155.30 18.63

จากตาราง	6	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเปน็อยู่อย่างพอเพียงสงูกวา่นกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

4 . 	 ความพึ งพอใจของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	ดังตาราง	7

ตาราง 7	 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณา
การและแบบปกติ	

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ S.D.

แบบบูรณาการ 4.69 0.22

แบบปกติ 4.06 0.76

จากตาราง	7	ความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู	้
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	4.69	(  = 
4.69)	และแบบปกต	ิมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก	4.06	( =	4.06)	

อภิปรายผล
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

แบบปกติ	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	84.31/82.75	
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรม	 ผลงาน	 และแบบทดสอบย่อยประจำา
แผนแต่ละแผนทั้ง	6	แผน	คิดเป็นร้อยละ	84.31	
และคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิ
เปน็รอ้ยละ	82.75	มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ี่
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ตัง้ไว	้80/80	อาจเน่ืองมาจากแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างถูกต้อง	ดำาเนินการเป็นขั้นตอน
มรีะบบและมวีธิกีารทีเ่หมาะสม	เริม่จากการศกึษา
หลักสูตร	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง	และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และการวัดผล
ประเมนิผล	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551:	13-14)	
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสมพงษ์	เหล่าอรรคะ	 
(2550:	 56-62)	 ได้วิจัยผลการบูรณาการแบบ
สอดแทรก	 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	
6	โรงเรียนบ้านหนองปอ	จังหวัดขอนแก่น	พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังการสอน 
บูรณาการแบบสอดแทรกสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิภาพ	
เท่ากับ	77.81/67.17	หมายความว่านักเรียนได้
คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม	 ผลงาน	 และ
แบบทดสอบยอ่ยประจำาแผนแตล่ะแผนทัง้	6	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	77.81	และคะแนนทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 67.17	 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	
แสดงว่าการสอนแบบปกติเป็นการสอนที่ยึดครู
เปน็ศนูยก์ลาง	นกัเรยีนเรียนรูจ้ากหนังสอืเรียนและ
จากครผููส้อนเพยีงอย่างเดียว	ไมเ่น้นการปฏบัิติจรงิ	
(ทิศนา	 แขมมณี.	 2554:	 113-115)	 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	กนกพร	พรหมสุวรรณ	ได้วิจัย
การพฒันาหนว่ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหวา่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	สำาหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	พบวา่	ผลการเรยีนรู ้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนด้วย
หนว่ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	มผีลการเรยีนรู	้ 
เท่ากับร้อยละ	 75.77/74.63	 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้	คือ	70/70

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ	 มีค่าดัชนีประสิทธิผล	
เท่ากับ	 0.7088	 เนื่องจากแผนการกิจกรรม
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 เป็นการบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยครูผู้สอน
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหาด้านความรู้	 ทักษะ	
กระบวนการหรอืคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ัง้แต่
สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกัน	เพื่อมุ่ง
หมายศึกษาเรื่องราว	ประเด็นปัญหา	หัวข้อ	หรือ
ประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ	 อย่างลึกซึ้งและชัดเจนใกล้
เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น	 ส่งผลให้นักเรียน
เกิดองค์ความรู้	ทักษะชีวิต	ทำาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และความก้าวหน้าทางการเรียน	 (ทิศนา	
แขมมณี	(2554:	148-150)	และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าดัชนีประสิทธิผล	เท่ากับ	
0.4994	เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกตทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ที่ครูเตรียมเนื้อหา	 ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะ
สอนแล้วนำามาถ่ายทอดให้ผู้เรียน	 ใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย	ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความ
เปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีงนอ้ยกวา่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ	วิธกีารเรยีนแบบปกตไิมเ่นน้
ใหผู้เ้รยีนไดม้กีระบวนการคดิวเิคราะห	์แสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้	 ทำาให้ผู้
เรียนขาดคุณสมบัติช่างสงสัย	 และค้นหาคำาตอบ
เน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคนโดยครู
เป็นผู้ป้อนความรู้ให้นักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนจำา
ไปทำาขอ้สอบโดยนกัเรยีนไมม่โีอกาสไดเ้รยีนรูจ้าก
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ประสบการณ์ตรง	 และนักเรียนไม่กล้าแสดงออก	
(บุญชม	ศรีสะอาด,	2546:	41)	ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ	(รุง้ทพิย	์พดุพึง่,	2554:	124-129)	
ได้วิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 2	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา	 อำาเภอ 
แก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ	พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน	
เรือ่ง	ภผูาแดงชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์กลุม่สาระการเรยีนสงัคมศกึษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ	มีค่าเท่ากับ	0.72,	0.84	และ	
0.82	ซ่ึงแสดงวา่แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพั่ฒนาขึน้	 
ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	72,	84	และ	82	ตามลำาดับ	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและแบบปกติ	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	ช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	 2	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจากการได้คิดและ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายๆ	 สิ่ง
ที่อยากรู้คำาตอบในเรื่องนั้นๆ	 ให้มากขึ้นโดยใช้
กระบวนการ	 วิธีการศึกษาอย่างมีระบบ	 เป็นขั้น
ตอน	 มีการวางแผนการศึกษาละเอียด	 ปฏิบัติ
งานตามแผนที่วางไว้จนได้ผลสรุปที่เป็นคำาตอบ
ของเรื่องนั้นๆ	 ด้วยตนเอง	 โดยมีครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและอำานวยความสะดวก
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่	 ทำาให้นักเรียน

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอ
เพียง	 คือด้านความพอประมาณ	 ผู้เรียนได้เรียน
รู้เรื่องการแบ่งเวลาในการทำากิจกรรมตามที่ได้
รับมอบหมาย	 เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์และงบ
ประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า	 ผู้เรียน
เรียนรู้ในการทำากิจกรรม	 ภาระงานได้เหมาะ
สมกับความรู้	 ความสามารถตามวัยของผู้เรียน	 
ด้านความมีเหตุผล	 ผู้เรียนมีความรู้และเช่ือม
โยงความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	 สร้าง
กระบวนการทำางาน	 การคิด	 การแก้ปัญหาใน
การทำางาน	 ผู้เรียนรู้ จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า	 กระตุ้นให้ ผู้
เ รี ยนมี ค ว ามคิ ด ร . เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์ ใ น ง าน
ศิลปะ	 นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ ใ ช้ ในการดำ า รงชี วิต 	 ด้ านการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ผู้ เรียนรู้จักการวางแผน	
กระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบให้ประสบ
ความสำาเร็จและปลอดภัย	 ปรับตัวในการดำาเนิน
ชีวิตพร้อมรับกาเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดความ
ตระหนักในการประหยัดและอดออม	 ด้าน
เง่ือนไขความรู้	 ผู้เรียนมีความรอบรู้	 รอบคอบ
เกี่ยวกับการแยกขยะและรีไซเคิล	 ภาวะโลก
ร้อน	 การรงรณรงค์ลดโลกร้อน	 การประดิษฐ์
วัสดุอุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติ	 เง่ือนไขความ
รู้ทำาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้	 รอบคอบเก่ียวกับ 
การรณรงคใ์ชวั้สดธุรรมชาต	ิเขียนคำาขวัญ	บทความ	
บทกลอนเก่ียวกับภาวะโลกร้อน	 ด้านเง่ือนไข 
คุณธรรม	 ผู้เรียนความรับผิดชอบ	 ความอดทน	
มีวินัย	 ประหยัด	 ตรงต่อเวลาความสามัคคี	 และ
การมีน้ำาใจ/การแบ่งปัน	(สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	 
มูลคำา,	 2554:	 154)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของพัชรี	แท่งทอง	(2550:	199-208)	ได้
ศึกษา	 การพัฒนาแผนการเรียนรู้	 โดยบูรณาการ
ทักษะกระบวนการคิด	 เรื่องสมดุลเศรษฐกิจพอ
เพยีง	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	 
พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งสมดลุเศรษฐกจิ
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พอเพียง	 โดยบูรณาการทักษะกระบวนการคิด	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 2)	 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั	0.01	เน่ืองจากนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ 
บูรณาการมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง	 ทำาให้นักเรียนมีความพอประมาณ	
มีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป	 และไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเอง	 และผู้อื่น	 เช่นการผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ	 ความ
มีเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
เพียงพอนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน
คำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำา
นั้นๆ	อย่างรอบคอบ	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	มี
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ	 และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	 ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล	 การตัดสิน
ใจและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงน้ันต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน	มีเงื่อนไขความรู้	ประกอบด้วยความ
รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน	 ความรอบคอบที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชือ่มโยงกนั	เพ่ือประกอบการวางแผน	
และความระมัดร.วังในขั้นปฏิบัติ	 และมีเง่ือนไข
คณุธรรมทีจ่ะต้องเสรมิสรา้งประกอบด้วย	มคีวาม
ตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 และ
มีความอดทน	 มีความเพียร	 ใช้สติปัญญาในการ
ดำาเนินชีวิต	 ไม่โลภ	 และไม่ตระหนี่	 (สำานักนายก
รัฐมนตรี,	 2550:	 123-125)	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	 สุรินทร์	 ภูสิงห์	 (2552:	 282-
295)	 ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบของการจัดการ
ศึกษา	 โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง	ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	สำานักงานเขตพิ้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี	 พบว่า	 การจัดการศึกษา	
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 มีความเหมาะสมสำาหรับ
การนำาไปใช้จัดการศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะความความมีชีวิตพอเพียง
อย่างยั่งยืน	 คือมีความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 ภายใต้เง่ือนไขการมีความรู้คู่
คุณธรรม

4.	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนรู	้ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ใน
ด้านต่อไปนี้	 ด้านเนื้อหา	 มีการเช่ือมโยงไปยัง
เนื้อหาจากแหล่งอื่น	 เนื้อหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำาวัน	 เนื้อหาและเวลามีความเหมาะ
สมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการคิด
และการเรียนรู้	 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
รู้กิจกรรมมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ	 กิจกรรม
ทำาใหเ้กดิทกัษะการคดิ	การจดักจิกรรมและเนือ้หา
มีความสัมพันธ์กัน	 มีการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
บทบาทผู้เรียน	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของครู
และเพื่อน	 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ	 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน	 มีสื่อและ
อุปกรณ์เพียงพอ	ด้านวัดผลประเมินผล	นักเรียน
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน
ได้	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน
ปกติ	 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	
ซึ่งอาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ	 เป็นการจัดกิจกรรมที่มีปัจจัยที่ทำาให้
เกิดความพึงพอใจในการทำางานและการเรียนรู้
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มีสองปัจจัยคือ	 ปัจจัยกระตุ้น	 เป็นปัจจัยที่เกี่ยว
กับการทำางานและการเรียนรู้	 และปัจจัยค้ำาจุน
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
และการเรียนรู้ทั้งสองปัจจัยมีหน้าที่ให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจการดำาเนินกิจกรรมในการเรียน 
การสอน	ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำาคัญที่จะกระตุ้น
ให้ผู้เรียนที่ได้รับการมอบหมายงานหรือมีความ
ต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	โดย
ครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกหรือให้คำา
แนะนำาปรึกษา	จึงต้องคำานึงถึงความพอใจในการ
เรยีนรู	้เผชญิ	กิจระการ	(2549:	17)	ซึง่สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของคัทรียา	โสมนัสกุล	(2550:	145-
156)	 ได้วิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ	 เรื่องระบบเศรษฐกิจ	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	พบว่า	ความพึง
พอใจในการเรยีนของนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1	ครูผู้สอนสามารถนำาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ	ที่สนใจได้	โดยการปรับเนื้อหาให้
เหมาะสม	กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น	และแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2	ครคูวรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก
ที่สุดและทั่วถึงทุกคน	 โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ	 ในการศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้
สามารถคน้พบความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้้วย
ตนเอง

1.3	การดำาเนินการจัดการเรียนการสอน
ต้องเป็นไปตามลำาดับขั้นที่กำาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	

1.4	 ควรเผยแพร่ผลงาน	 และเป็นการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเป็นระยะๆ	
และควรมกีารเสรมิแรงตามสมควร	เพือ่ใหเ้ดก็ภาค
ภูมิใจและมีความสุขในการแสดง

1.5	 ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
อืน่ๆ	ควรสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
แบบบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
(ความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 
มีเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม)	 เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 1.6	 ก่อนนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้	 ครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหาของแผนการจัดการ
เรยีนรูจ้ดัเตรยีมสือ่	อปุกรณก์ารเรยีนใหส้อดคลอ้ง
กับสาระสำาคัญ	 จุดประสงค์การเรียนรู้	 และต้อง
จัดเตรียมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ	 ผู้สอนคอย
เอาใจใส่ผู้เรียน	 คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ	เช่น	การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	 jigsaw	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปา	เป็นต้น

2.2	 ควรมีการเปรียบเทียบความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีง	ดว้ยวิธกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในระดบัชัน้อืน่ๆ	
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
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2.3	 ควรมีการนำาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการไปใช้กบักลุม่สาระการเรยีนรู ้
อื่นๆ	 เพราะการจัดกิจกรรมวิธีนี้เป็นวิธีการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนในด้านความรู้	 ทักษะ	 กระบวนการ	 เน้น
การปฏิบัติจริงและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาและวเิคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนของหลกัสตูร

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	2)	ศึกษาความ
คดิเห็นของผู้เรียนตอ่รปูแบบการเรยีนการสอนแบบตา่งๆทีใ่ชใ้นหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ
และดษุฎีบัณฑิต	คณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	และ	3)	นำาเสนอแนวทางการจดัรปูแบบการเรยีน
การสอนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนตามหลักการ	 “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ	(Qualitative	Research)	ด้วยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย	(Documentary	Research)	
และศกึษาจากขอ้มลูภาคสนาม	(Field	Study)	โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In-depth	Interview)	การสงัเกต
แบบไม่มีสว่นรว่ม	(Non-participant	Observation)	และ	การสนทนากลุม่	(Focus	Group)	กบัคณาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรฯ	และ	นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	

ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต	มีหลายรูปแบบ	อาทิ	รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์,	รูปแบการเรียนการสอนเน้น
ความจำา,	รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการคดิแกป้ญัหาอนาคตตามแนวคดิของทอรแ์รนซ,์	รปูแบบ
การเรียนการสอนทางตรง	(พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย)	รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก	เป็นต้น	
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นอกจากนั้น	 ในส่วนของผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆที่
ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
พบว่า	ผู้เรียนมีความคิดเห็นใน	7	ด้าน	ได้แก่	1.	เอกสารบรรยาย	2.	การเรียนการสอนนอกสถานที่	3.	
งานที่ได้รับมอบหมาย	ควรปรับให้เข้ากับชีวิตประจำาวันของนักศึกษา	4.	บรรยากาศการเรียนการสอน	5.	
วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	6.	ทักษะภาษาต่างประเทศ	7.	รูปแบบการสอน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย	มี	3	แนวทาง	คือ	1)	การจัดรูปแบบการเรียนการสอนหมวดวิจัย	
ควรใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กราฟฟิก	 รูปแบบการสอนแบบซักค้าน	 และรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้
เรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	2)	การจัดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาหมวดทฤษฎี	ควรใช้รูป
แบบการสอนแบบซักค้าน	 และควรมีการดูงานนอกสถานที่	 และ	 3)	 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาหมวดประยุกต์	 ควรใช้	 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย	 และควรเชิญวิทยากรหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับบทเรียน

คำาสำาคัญ:	 รูปแบบการเรียนการสอน

Abstract
The	objectives	of	 this	 research	were,	firstly,	 to	study	and	analyse	 the	 instruction	

models	used	in	the	Master’s	and	Doctoral	Degree	in	Public	Policy	and	Public	Management,	
Department	of	Social	Science,	Faculty	of	Social	Sciences	and	Humanities,	Mahidol	University.	 
Secondly,	 it	 was	 designed	 to	 study	 the	 student	 needs	 on	 teaching	 methods	 being	 
employed	in	the	above-mentioned	programmes.	Finally,	the	research	was	aimed	at	providing	 
recommendations	 on	 teaching	methods	 and	 guidelines	 suitable	 for	 the	 student	 needs.	 
Regarding	 the	 research	 methodology,	 qualitative	 research	 incorporating	 documentary	 
research,	 in-depth	 interview	and	 focus	group	techniques	were	used	to	collect	data	 from	
faculty	members,	master’s	and	doctoral	students	of	these	two	programmes.

The	 results	 demonstrated	 that	 there	 were	 several	 instruction	models	 currently	
in	use	among	 teaching	personnel	 in	Master’s	and	Doctoral	Degree	 in	Public	Policy	and	 
Public	Management	Programme,	including,	the	Concept	Attainment	Model,	Memory	Model,	 
Torrance’s	 Future	 Problem	 Solving	 Instruction	Model,	 Direct	 Instruction	Model,	 Graphic	 
Organiser	Instruction	Model	and	so	on.	As	per	teaching	methods	preferred	among	students,	
there	were	7	areas	of	needs	and	improvements	identified	as	follows:	1)	lecture	handouts;	 
2)	a	combination	of	classroom	teachings	with	field	trips;	3)	assignments	relevant	to	students	 
learning	 experience;	 4)	 teaching	 and	 learning	 environment;	 5)	 instructors	 and	 experts;	 
6)	English	proficiencies;	and	7)	teaching	styles.
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The	 recommendations	put	 forward	 in	 this	 research	 included:	 firstly,	 on	 research	
module,	 the	 Graphic	 Organiser	 Instruction	 Model,	 Interactive	 Q&A	 Model,	 Creative	 
Thinking	Model	 were	 the	 key	 teaching	methods.	 Secondly,	 on	 theoretical	module,	 the	 
Interactive	 Q&A	Model	 and	 classroom	 teaching	 with	 field	 trips	 were	 recommended.	 
Finally,	 on	 theory	 application	module,	 Inductive	 Thinking	Model	 and	 the	 use	 of	 outside	 
experts	were	the	main	recommendations.

Keywords:	Instruction	models	and	methods

1. ความเปน็มาและความสำาคญัของ
ปัญหา

ในปัจจุบัน	 การจัดการศึกษามีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เนือ่ง	ตามทีพ่ระราชบญัญติัการศกึษาแหง่
ชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2545	
หมวดที่	4	แนวการจัดการศึกษา	มาตรา	22	ระบุ
ว่า	 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า	 ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	 กระบวนการ
จดัการศกึษาต้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสต ร์ เ ป็น
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆทั่วประเทศ	 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความ
นิยมกันอยา่งแพรห่ลายทัง้ในกลุม่ของผูท้ีป่ระกอบ
วชิาชพีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รภาครฐั	นสิตินกัศกึษา
ที่สำาเร็จการศึกษาที่มีฐานความรู้ในทางรัฐศาสตร์	
สงัคมศาสตร	์และรฐัประศาสนศาสตรโ์ดยตรงหรอื
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาสาขาวิชานี้มา
ก่อน	 และรวมไปถึงผู้สนใจศึกษาที่มีฐานความรู้
จากสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	การจัดการเรียน
การสอนสำาหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกันทั้งใน

ด้านความรู้	ทักษะทางปัญญา	และประสบการณ์	
จึงเป็นความท้าทายสำาหรับผู้บริหารหลักสูตรที่
จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ตอบรับต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รยีนใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ	และกอ่ใหเ้กดิผลผลติซึง่เปน็บณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ของหลักสูตรและสถาบัน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในคณะสงัคมศาสตร	์มหาวิทยาลยัมหดิล	เปน็การ
จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่พึ่งพาความ
ชำานาญเฉพาะของคณาจารย์ประจำาหลักสูตร	
อาจกล่าวได้ว่า	 หลักคิดในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ	 ที่เป็นอิสระและข้ึนอยู่กับอัต
ลักษณ์ของผู้สอน	เป็นการสร้างความหลากหลาย
ให้กับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร	และ
ผู้เรียนก็จะได้รับประโยชน์จากเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบัน	รูปแบบและ
เทคนิคการเรียนการสอนที่มีการนำามาใช้ในหลัก
สูตรฯ	 ยังมิได้มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจึงไม่
เกิดลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
ผู้สอน	 และขาดการนำาเอาแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่ดี	 (best	 practice)	มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดทางเทคนิคการสอนที่มิใช่เพียง
เพิ่มพูนอัตลักษณ์ของผู้สอนแต่ยังให้ประโยชน์กับ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
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ดังน้ัน	 งานวิจัยนี้	 จะเป็นงานวิจัยแรกที่
จะไดม้กีารรวบรวมรปูแบบการเรยีนการสอนทีน่ำา
มาใช้โดยคณาจารย์ของหลักสูตร	และวิเคราะห์ให้
เห็นถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการของการนำา
รปูแบบการเรยีนการสอนดังกลา่วมาใช้ในช้ันเรยีน	
เพื่อนำาไปพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์รูปแบบ 

ก า ร เ รี ย นก า ร สอน 	 ท่ี ใ ช้ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆที่ใช้ใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติและดุษฎี
บัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของ 
ผู้เรียนตามหลักการ	“ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”	

3. ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยการ
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย	 (Documentary	
Research)	 ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการ
สอนท้ังท่ีเปน็แบบด้ังเดิมและรปูแบบการเรยีนการ
สอนที่เป็นสากล	 และศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม	
(Field	Study)	โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In-depth	
Interview)	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-
participant	Observation)	และ	การสนทนากลุ่ม	
(Focus	Group)	

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

คณะผู้วจิยัได้กำาหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
จำานวน	60	คน	โดยแบ่งออกเปน็	คณาจารย์ประจำา

หลักสูตรฯ	จำานวน	10	คน	และนักศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	จำานวน	50	คน	ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก	ดังนี้	

-	 อาจารย์ที่มีบทบาทในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนประจำาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจดัการภาครฐั	ภาควชิา
สังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

-	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รัฐ	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยและการ 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และแบบสังเกต	 ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น	
คณะผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ที่มีการกำาหนดราย
ละเอียดของคำาถามไว้ล่วงหน้า	 และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบที่คณาจารย์
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใช้ในการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน	 ปัญหา/อุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน	 และความคิดเห็นในการจัด
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รฐั	นอกจากนัน้	คณะผูว้จิยัยงัไดด้ำาเนนิการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการ
สอน	 โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการและ
เทคนิคการเรียนการสอน	โดยคณะผู้วิจัยจะมีการ
บันทึกข้อมูลผ่านแบบสังเกตที่ได้จัดทำาขึ้น	

หลังจากคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 188 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

รูปแบบการเรียนการสอนจากการรวบรวม
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 คณะผู้
วิจัยได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำา
แบบสอบถามไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน	 3	 ท่าน	 เพื่อหาความ
เที่ยงตรงและแม่นยำาของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์	
และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนนำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 โดยเน้นการ
บรรยายและจำาแนกลกัษณะเฉพาะของรปูแบบการ
เรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่กำาหนด	
ได้แก่	 การบรรยายและจำาแนกลักษณะเชิงหลัก
การ	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการและเทคนิคการ
เรียนการสอนนอกจากนี้	 งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เลือก
ใชเ้ทคนคิการวเิคราะห์เน้ือหา	(Content	Analysis)	
เพือ่วเิคราะหแ์ละตีความบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปน็ปจัจยัเสรมิหรอือปุสรรคในการเรยีนการสอน
รูปแบบต่างๆ

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการเรียน

การสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหา
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชานโยบาย
สาธา รณะและการจั ดกา รภาครั ฐ 	 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มีดังต่อไปนี้

4.1	ผลการวเิคราะหร์ปูแบบการเรยีนการ
สอนของหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
และดษุฎบีณัฑติ	สาขานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ	

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกคณาจารย์ผู้
สอน	และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม	พบว่า	รูป
แบบการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติ	สาขานโยบาย
สาธารณะและการจดัการภาครฐัมหีลากหลายและ
สอดคลอ้งตามเทคนคิของผูส้อนแตล่ะรายวิชา	อกี
ทัง้	รปูแบบการเรยีนการสอนทีค่น้พบจากการวิจยั
ยงัสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระตามรายวิชานัน้ๆ	อกี
ดว้ย	กลา่วคอื	ผูส้อนนำาเทคนคิการสอนทีม่รีปูแบบ
การสอนที่เหมาะสม	 เช่น	 หมวดวิจัย	 ต้องอาศัย
เทคนิคการสอนที่ต้องนำาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่	
การคำานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและสอดรับ
กับลักษณะของการวิจัยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน
ไป	เป็นต้น	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่ท่ี
แต่ละหมวดวิชามีลักษณะเหมือนกัน	 มีอยู่หลาย
รูปแบบด้วยกัน	ซึ่งผู้สอนนำามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการเรียนการสอนวิชานั้นๆ	 และประยุกต์
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่อาศัยสื่อเทคโนโลยี	
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรยีนการสอน	โดยเฉพาะหลกัสตูรการศกึษาระดบั
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับการศึกษา
ที่ผู้เรียนต้องการมีทัศนะที่เปิดกว้าง	 พร้อมกับ
การเรียนการสอนที่เปิดมุมมองทางความคิดแก่ผู้
เรียน	 ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เปน็หลกั	และผูส้อนจะทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ธบิายหรอื
ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งอาจจะต้อง
อาศัยการประเมินผู้เรียนจากผลงานทั้งเชิงกลุ่ม
และเชิงเด่ียว	 หรือการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเพิ่ม
เติม	 โดยที่รูปแบบต่างๆ	 เหล่านี้ได้ถูกแทรกซึม
เขา้ไปเปน็เทคนคิการเรยีนการสอนของคณาจารย์
ในหลกัสตูรนโยบายสาธารณะและการจดัการภาค
รัฐได้อย่างลงตัว	 และจากผลการวิจัยที่ค้นพบยัง
สอดรับการรูปแบบต่างๆ	 เหล่านี้เป็นอย่างดี	 ดัง
นั้น	 ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการ
สอน	 หลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ	ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1	 สรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอน	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

ด้านพุทธิพิสัย
(เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ	ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจ
อยู่ในรูปของข้อมูล	ข้อเท็จจริง	มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด)

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนื้อหาสาระได้อย่างเข้าใจ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำาของ
นักศึกษาได้รวดเร็ว	และดียิ่งขึ้น

√ √

รูปแบบการเรียนการสอน โดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วง
หน้า	ซึ่งให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนได้	

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา ทำาให้การเรียนโดย
ใช้เทคนิคช่วยความจำาต่างๆ	ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำา
เนื้อหาสาระต่างๆ	ที่และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการจำา	

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก	ซึ่งจะช่วยให้ง่าย
แก่การจำา

√ √

ด้านจิตพิสัย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกเจตคติค่านิยม	คุณธรรม	และ
จริยธรรมที่พึงประสงค์	ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก/
เจตคติ/ค่านิยม/คุณธรรมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค์

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล 
โดยใช้บทบาทสมมติผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด	ความคิดเห็น	ค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	
ของผู้อื่น	รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น

√ √

ด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ	การกระทำา	หรือการ
แสดงออกต่าง	ๆ
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รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถกระทำาหรือแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว	ชำานาญ	ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทำาได้	นอกจาก
นั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

√

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซึ่งจะมุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน)	

√

การพัฒนาทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำาเนินการต่างๆซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติ
ปัญญาเช่น	กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้	หรือกระบวนการคิดต่างๆ	เช่น	การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย	การ
นิรนัย	การใช้เหตุผล	การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง	เกิดความใฝ่รู้และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่ม
ขึ้น	และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ	ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	และทักษะการทำางานกลุ่ม

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์	ซึ่ง	ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหา	และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	
และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา
ปัจจุบัน	และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

√ √ √

การบูรณาการ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	ของผู้เรียนไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยใช้การบูรณาการ
ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย) 
ซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว	อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติตาม
ความสามารถของตน	จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์	และมีแรง
จูงใจในการเรียนมีความรู้สึกที่ดี

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	ซึ่ง	ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน	ในระดับที่สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้	รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ซึ่งผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง	ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพื่อน	ๆ

√ √ √
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จากตารางสรุปข้างต้น	 สามารถอธิบาย
รายละเอียดตามหมวดวิชาได้	ดังนี้	

4.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาประยุกต์	

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ	
หมวดประยกุตโ์ดยสว่นใหญค่ณาจารย์จะมรีปูแบบ
การสอนที่คล้ายคลึงกัน	 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรูป
แบบจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมได้	 12	 รูป
แบบ	และสรุปรวมกันออกมาเป็น	4	รูปแบบการ
เรียนการสอน	ดังต่อไปนี้

	 4.1.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
5	รูปแบบด้วยกัน	ประกอบไปด้วย	1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนของกานเย	 3.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 4.รูปแบบ
การเรยีนการสอนเนน้ความจำา	และ	5.รปูแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิค	

	 4.1.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคือ	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวคดิการพฒันาจติพิสยัของบลมู	2.รปูแบบ
การเรยีนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของเชฟเทล

	 4.1.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะกระบวนการ	พบว่า	 มีการเรียน
การสอนทัง้หมด	2	กระบวนการคอื	1.รปูแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	และ	2.รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์

	 4.1.1.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคือ	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ทางตรง	 (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย)	 2.รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	 3.รูปแบบการ
เรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดประยุกต์ของหลักสูตรฯ	 พบว่า	 ยัง
มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีอยู่นอกเหนือจากรูป
แบบตา่งๆ	ของนกัวิชาการทีไ่ดถ้กูกำาหนดเปน็แบบ
สังเกตการณ์แล้วนั้น	คือ	การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งผูเ้รยีนทกุคนและผูส้อนในประเดน็การนำา
เสนอผลงานของผูเ้รยีนเอง	ผูเ้รยีนจะไดร้บัเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเริ่มบทเรียน	 โดยเป็นการ
ให้วิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารนั้นร่วมกัน	ในระดับ
ปริญญาเอก	 นอกจากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ	 มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	
ความคิดเห็นร่วมกันแล้ว	 ยังมีการพาไปศึกษาดู
งานในสถานที่จริง	เช่น	กรมพัฒนาชุมชน	เป็นต้น	
เพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นสถานทีแ่ละสถานการณจ์รงิ
จากผู้เชี่ยวชาญถึงพื้นที่

4.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดวิจัย
นั้นจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก
หมวดอืน่ๆ	เลก็นอ้ย	โดยเฉพาะในสว่นของการทำา
วิจัย	ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	สามารถ
สรุปได้	9	รูปแบบ	โดยผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	
รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.2.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
มโนทศัน	์2.รปูแบบการเรยีนการสอนเนน้ความจำา

	 4.1.2.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	1	
รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม
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	 4.1.2.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ดา้นทักษะพสัิย	พบวา่	มรีปูแบบการเรยีนการสอน	
1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีย์

	 4.1.2.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียน
การสอน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการสืบทอดแสวงหดความรู้เป็นก
ลุ่ม	 2.รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.2.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
3	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการสอนทาง
ตรง	 (พุทธพิสัย)	2.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การสร้างเร่ือง	3.รปูแบบการเรยีนการสอนของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม	พบว่า	รูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดวิจัย	อาศัยรูปแบบหรือเทคนิคที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถ
ลงพืน้ทีต่ามเทคนคิของบทเรยีน	ซึง่ผูส้อนจะอาศยั
การสอนท่ีเน้นความจำาเป็นส่วนใหญ่	 เนื่องจาก
หมวดวิจัยต้องอาศัยเนื้อหาเชิงทฤษฎีในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งมีกฎเกณฑ์ด้านขั้น
ตอนของระเบียบวิธีวัยเป็นกรอบในการเรียน	 อีก
ทั้ง	 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับผู้
สอน	 โดยอาศัยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการทำาวิจัย	
และยังติดตามความก้าวหน้าเป็นรายกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย

4.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนของหมวด
ทฤษฎีมีเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย	 ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น	 ผู้
วิจัยได้ทำาการสังเกตพร้อมจดบันทึก	โดยสามารถ

สรุปเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากทฤษฎีรูป
แบบการเรยีนการสอนไดท้ัง้หมด	11	รปูแบบ	โดย
ผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.3.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	 4	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกานเย	 3.รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการเสนอมโนทศันก์ว้างลว่งหนา้	และ	
4.รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา

	 4.1.3.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้บทบาทสมมติของเชฟเทล

	 4.1.3.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ดา้นทกัษะพสิยั	พบว่า	มรีปูแบบการเรยีนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

	 4.1.3.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพฒันาทกัษะกระบวนการ	พบว่า	มรีปูแบบการ
เรียนการสอน	2	รูปแบบ	คือ	1.รูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เปน็กลุม่	2.รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.3.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
โดยการสรา้งเรือ่ง	2.รปูแบบการเรยีนการสอนของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ	 3.รูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 การ
สอนทีผู้่วิจยัไดส้งัเคราะหม์าจากทฤษฏรีปูแบบการ
เรียนการสอน

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุม่กับคณาจารยแ์ละนกัศกึษาใน
หลกัสตูรฯ	พบวา่	รปูแบบการเรยีนการสอน	หมวด
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ทฤษฎ	ีสว่นใหญเ่ป็นการเปดิโอกาสให้ผูเ้รียนมสีว่น
ร่วมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่	 โดยอาศัยเทคนิค
การบรรยายผ่านสื่อ	คือ	power	point	พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำากลบัไปทบทวนได้อกีครัง้หน่ึง	กอปรกบั
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนมีส่วนในการรายงาน
หน้าชั้นเรียน	 ซึ่งเป็นบทเรียนที่ผู้สอนให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 และนำามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน	
เมื่อจบบทเรียน	 ผู้สอนจะสรุปบทเรียนทั้งหมด	
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและตอบ
คำาถามให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4.2	 ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

จากผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ	
โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโท	และปริญญาเอก	พบประเด็นที่สำาคัญ	
ดังนี้

4.2.1	 การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
ในภาพรวม	 พบว่า	 อยู่ในเกณฑ์ดี	 ถึงดีมาก	 โดย
สะท้อนจากตัวชี้วัดต่างๆที่สำานักงานอุดมศึกษา
มาตรวจสอบ	 คือ	 อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิ	 วัยวุฒิ
หรือเกณฑ์ต่างๆที่ทางสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากำาหนดมา

4.2.2	เทคนคิการสอนของคณาจารย์	พบ
วา่	อาจารยส์ว่นใหญน่ำาเสนอบทเรยีนด้วย	Power	
point	 ทำาให้นักศึกษามีความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ
ของการเรียนการสอนได้ตามลำาดับ	 แต่ข้อเสนอ
ของนักศึกษาคือ	 อยากให้มีการอธิบายขยายราย
ละเอียดตามหัวข้อที่บรรยายเพิ่มมากขึ้น	 และ
ควรมีเอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะวิชาให้

กับนักศึกษาไปศึกษาและทำาความเข้าใจมากก่อน	
ย่อมทำาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและทบทวนบท
เรียนด้วยตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.2.3	ลักษณะการสอน	พบว่า	ทุกหมวด
วิชาในหลักสูตรเน้นการบรรยายและอภิปรายใน
ห้องเรียน	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา	 และอาจารย์	 อีกทั้งควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่	 หรือเข้าไปดูงาน
จากองค์การต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	
และสรา้งองคค์วามรูม้าประยกุตก์บับทเรยีนทำาให้
เข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

4.2.4	 ปัญหาในการเรียนการสอน	
พบว่า	 การทำาแบบฝึกหัดในแต่ละวิชา	 รวมถึง
รายงาน	อาจารยค์วรมกีารสะทอ้นกลบัผลงานของ
นกัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษาไดท้ราบขอ้บกพรอ่งของ
ตนเองและปรบัปรงุผลงานใหด้ขีึน้	อกีทัง้ควรมกีาร
เพิ่มเติมเรื่องการเรียนอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทางภาษา

4.2.5	 การเรียนการสอนหมวดที่เหมาะ
สมในแตล่ะหมวดวชิา	พบวา่	หมวดวชิาทฤษฎคีวร
อธบิายประเดน็สำาคญัของทฤษฎแีละเนน้จดุสำาคญั
ช่วงที่ทำาเกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีในแต่ละยุค	
หมวดวิชาวิจัย	 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งการ
ทำาวิจัยเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพโดยละเอียด	
หมวดวิชาประยุกต์	การเชิญอาจารย์หรือวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาทำาให้นักศึกษาได้เปิด
ประสบการณ	์และไดศ้กึษาประเดน็ตา่งๆในเชงิลกึ

4.3	ผลการศกึษาแนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนที่ความเหมาะสมของแต่ละ
หมวดวิชา

หมวดวิชาทฤษฎี	ควรเน้นในเรื่องเนื้อหา
ของทฤษฎี	 ต้องอาศัยการบรรยายเป็นการปูพื้น
ฐานเพื่อให้นำามาสู่ความสงสัย	 และการอภิปราย	
วิพากษ์ปัญหากันในห้องเรียนต่อไป	 คณาจารย์
ต้องทำาให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ	 อย่าง
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ชัดเจนก่อน

หมวดวิชาวิจัย	 ควรลงมือปฏิบัติหรือ
ลงพื้นที่	 ให้คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถ
มองปัญหาได้ว่าอะไรเป็นปัญหาในการวิจัย	 ให้
นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นเองได้ว่าอะไรคือ
ปัญหาการวิจัย	 วิธีการวิจัย	 และแนวทางที่จะนำา
ไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล

หมวดวิชาประยุกต์	อาจารย์ควรให้ความ
สำาคัญกับการออกแบบฝึกหัดหรือการลงพื้นที่	
การมอบหมายงานให้ทำาในลักษณะที่แตกต่างกัน
ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว	 จะช่วยให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจและจดจำาได้ดียิ่งขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จดัการภาครฐั	คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร	์
อภิปรายผลดังนี้

5 . 1 	 รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนที่
คณาจารย์ผู้สอนมีการนำามาประยุกต์ใช้เหมือน
กันทั้ง	3	หมวดวิชา

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	 จัด
อยู่ในรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธพิสัย	
(Cognitive	Domain)	ซึง่มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิความ
รู้	 ความเข้าใจเนื้อหาสาระบทเรียน	 และสามารถ
สรา้งมโนทศันจ์ากบทเรยีนเรือ่งน้ันๆได้ด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา	
จัดอยู่ในรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธ
พสิยั	(Cognitive	Domain)	เช่นกนักบัรปูแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำา
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดีและยาวนานยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
คดิแก้ปญัหาอนาคตตามแนวคดิของทอรแ์รนซ	์จดั

อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ	(Process	Skill)	มุ่งให้ผู้เรียน
เกดิการคดิวเิคราะหโ์ดยการใชเ้หตผุล	การคดิรเิริม่
สร้างสรรค์	และการคิดอย่างมีระบบ	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้าง
เรื่อง	จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
บูรณาการ	 (Integration)	 เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	 ของผู้เรียนไปพร้อม	
ๆ	กัน	โดยใชก้ารบรูณาการทัง้ทางดา้นเนือ้หาสาระ
และวิธีการพัฒนาเป็นองค์รวม	

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ	 จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นการบูรณาการเช่นเดียวกับการสอนโดยการ
สร้างเรื่อง	 มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วย
ตนเอง	 และร่วมมือกับเพื่อนๆ	 รวมทั้งได้พัฒนา
ทักษะทางสังคม	

5 .2 	 รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนที่
คณาจารยน์ำามาปรบัประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะเหมอืน
กัน	2	หมวดวิชา

หมวดประยุกต์และหมวดวิจัย	 มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนกัน	ได้แก่	รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม	และรูปแบบ
การเรยีนการสอนทางตรง	(พทุธพสิยั+ทกัษะพสิยั)	
ผู้วิจัยสามารถ	อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการ
พัฒนาด้านจิตพิสัย	 ของบลูม	 คณาจารย์ผู้สอน
ต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดังกล่าว	 ซึ่งทำาให้
ผู้เรียนเกิดการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อน
สู่บทเรียน	 ในส่วนของหมวดวิจัย	 การสอนด้วย
วิธีดังกล่าว	 เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ก่อนลงพื้นที่ทำาวิจัย	 การลงพื้นที่ทำาให้ผู้เรียนได้
เปิดประสบการณ์ได้พูดคุยสอบถามปัญหากับ
คนในพื้นที่	
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รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง	(พุทธ
พิสัย+ทักษะพิสัย)	การประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ทำาให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวอ่านบทเรียนมาก่อน	 สามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในส่วนหมวด
วิจัย	มุ่งหวังให้ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ	 ผู้สอนจึงมีการวางแผนการสอนให้เนื้อหา
สาระเป็นไปตามลำาดับ

รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบื
สอบและแสวงหาความรูเ้ปน็กลุม่	คณาจารย์ผูส้อน
ใชร้ปูแบบการสอนดังกลา่วซึง่ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 อีกทั้งใน
ส่วนหมวดวิชาวิจัยนั้น	 การสอนรูปแบบดังกล่าว
ทำาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจาก
การทำางานเป็นกลุม่	เกดิทกัษะวางแผนการทำางาน

หมวดประยุกต์และหมวดทฤษฎี	 มีรูป
แบบการเรียนการสอนที่เหมือนกัน	 ได้แก่	 รูป
แบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย	 รูป
แบบการเรียนการสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า	 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ผังกราฟฟิก	 และรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล	 ผู้วิจัยสามารถ	
อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
ของกานเย	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดวิชาทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กลา่ว	โดยสาระการสอนหมวดประยุกตแ์ละหมวด
ทฤษฎมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัในแง่ของความหลาก
หลายของบทเรียนซึ่งท้ังสองหมวดมีสาระย่อยๆ
หลายประเด็น	 การเรียนการสอนในแต่ละครั้งบท
เรียนจะมีความเชื่อมโยงกัน	

การเ รียนการสอนโดยการนำาเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 คณาจารย์ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเข้าใจ

บทเรยีนไดง้า่ย	และเรว็ขึน้	เนือ่งจากตวัอยา่ง	หรอื
ประสบการณ์จริงใกล้ตัว	 ทำาให้มองเห็นภาพ	 ใน
ส่วนการเรียนการสอนหมวดวิจัยยังไม่พบรูปแบบ
การสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผัง
กราฟฟิก	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กล่าว	 ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์	 ดูตัวเลข	 เปรียบเทียบ	 เพื่อสามารถใช้
กราฟฟิกต่างๆเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนว
โน้ม	หรือพยากรณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาท
สมมติของแชฟเทล	 คณาจารย์ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้การจำาลอง
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับบทเรียน	 ทำาให้ผู้
เรียนเกิดความรู้สึกร่วมกับบทเรียน	 ในส่วนการ
เรียนการสอนหมวดทฤษฎีการใช้รูปแบบการสอน
โดยบทบาทสมมตทิำาใหผู้เ้รยีนไดป้ลดปลอ่ยความ
คิดและพฤติกรรมอย่างอิสระ

5.3	 รูปแบบการเรียนการสอนที่นำามา
ประยุกต์ใช้เพียงหมวดวิชาเดียว

ซึ่งหมวดวิจัยเป็นเพียงหมวดเดียวที่มี
การนำารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ	เดวีส์	มาประยุกต์ใช้	รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนซึ่งมี
ความจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการทำาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์	เนื่องจากวิชาหมวดวิจัยเน้นไปในเชิง
การนำาความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ	ผูส้อนจงึมกีารสาธติวธิี
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
อย่างชัดเจน

5.4	 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่ได้นำา
มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรนโยบายสาธารณะและ
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การจัดการภาครัฐ

รูปแบบการเรียนการสอนมีอยู่หลายรูป
แบบ	 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละหมวดวิชามีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนและต่างกัน	 ให้เหมาะ
สมกับรายวิชาเหล่านั้น	 อย่างไรก็ตามมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่น่าสนใจที่อาจจะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	 และสร้าง
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น	 คือ	 1.	 รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการซักค้านและ	2.	รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการคิดอุปนัย

6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ขอ้เสนอแนะที่	1:แนวทางการจดัรปูแบบ

การเรียนการสอนหมวดวิจัย	 จุดเน้นที่สำาคัญของ
หมวดวิชาวิจัยคือการลงมือปฏิบัติทำาวิจัยทั้ง	 งาน
วจิยักลุม่	และวจิยัเด่ียว	เพ่ือการเตรยีมความพรอ้ม
และฝึกฝนทักษะต่างๆก่อนลงมือทำาวิทยานิพนธ์	
ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาใน
หมวดวิจัย	ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมคือ

วิธีการปฏิบัติ:	1)	รูปแบบการสอนโดยใช้
กราฟฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเสนอบทเรียน
โดยใช้กราฟฟิกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	
การแสดงให้เห็นโดยใช้กราฟฟิก	 แผนภูมิ	 ภาพ
ประกอบว่า	 ตัวแปรลักษณะใดต้องใช้สถิติแบบใด
ในการวิเคราะห์	 อีกทั้งควรนำาเสนอกราฟฟิกใน
สว่นวธิกีารคำานวณ	และวธิกีารสุม่ตัวอย่างทีเ่หมาะ
สมกับการทำาวิจัยที่เลือกใช้

2)	 รูปแบบการสอนแบบซักค้าน	 เพื่อ
ให้นักศึกษาแสดงความคิดที่ เป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำาวิจัย	 และวิทยานิพนธ์	
เนือ่งจากตอ้งใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ของผูว้จิยั
เป็นสำาคญัในการหาคำาตอบ	หรอืพิสจูนส์มมตฐิาน
ที่ตั้งไว้	

3)	 รูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	 มีความสำาคัญ
ตอ่การเรยีนในหมวดวิจยั	ซึง่จะทำาให	้ผูเ้รยีนมกีาร
คดินอกกรอบ	แนวความคดิใหม่ๆ 	และรูจ้กัหาเหตุ
ผล	และขอ้สนบัสนนุมาอธบิายสมมตฐิานทางวิจยั
ทำาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	

ข้อเสนอแนะที่	 2:หมวดวิชาทฤษฎี	 มี
การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย	
โดยส่วนใหญ่เน้นการบรรยายเชิงสาระ	 การ
อภิปรายในห้องเรียน	 รวมถึงการจัดห้องเรียนให้
มีบรรยากาศการสัมมนาเชิงวิชาการทำาให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	 โดยการนำา
ทฤษฎีมาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการคิด	 ดังนั้น
แนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาในหมวด
วิชาทฤษฎีได้แก่

วิธกีารปฏบิตั:ิ1)	รปูแบบการสอนแบบซกั
คา้น	จะมสีว่นชว่ยใหก้ารจดัการสมัมนาทฤษฎเีปน็
ไปอย่างสร้างสรรค์มีการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาและการคิดนอกกรอบเป็นการเปิดกว้าง
ทางความคดิ	อยา่งไรกต็ามนกัศกึษาแตล่ะคนอาจ
จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	แต่ละคนสามารถ
วิพากษ์ประเด็นต่างๆโดยใช้เหตุผล	 รวมไปถึงผู้
สอนก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย	
เพื่อหาข้อสรุปให้กับประเด็นนั้นๆ	นอกจากนี้การ
ดูงานนอกสถานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไป
เยี่ยมดูการทำางานขององค์การที่ประสบความ
สำาเรจ็	จะทำาใหเ้หน็นกัศกึษาเหน็ภาพรวมของการ
จัดการองค์การ

ขอ้เสนอแนะที่	3:แนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนวิชาหมวดประยุกต์	 มีการผสม
ผสานรูปแบบการสอนที่หลากหลาย	 เพื่อให้ผู้
เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็น	หรือสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการปฏิบัติ:1)	ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิดอุปนัย	 ทำาให้นักศึกษารู้จัก
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การตีความ	เชื่อมโยง	ข้อมูลและเหตุผลต่างๆได้ดี

2)	การเชิญวทิยากร	หรอืผูเ้ช่ียวชาญมาให้
ความรู	้ในประเด็นตา่งๆเกีย่วกบับทเรยีน	จะทำาให้
ผู้เรียนเข้าใจประเด็นนั้นๆ	 พร้อมทั้งสามารถแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นหรือ	 สอบถามข้อสงสัยจากผู้
เชี่ยวชาญได้โดยตรง	อีกทั้งยังสามารถนำาประเด็น
ที่สนใจไปต่อยอดความคิดใหม่ๆในการวิเคราะห์
บทเรียนอื่นๆ
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