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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก 

เร่ืองความงามเชิงวรรณศลิป ์ทีป่รากฎในวรรณคด ีโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื สำาหรับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยการใช้สือ่การสอนกระดานแมเ่หลก็ เรือ่งความงามเชงิวรรณศลิป ์
ทีป่รากฎในวรรณคดี โดยใช้กจิกรรมเรยีนรูแ้บบรว่มมอื สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2 กลุม่ตัวอยา่ง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 41 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อกระดานแม่เหล็ก และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่ปรากฏในวรรณคดี โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) มปีระสทิธภิาพ 86.06/81.71 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีต่ัง้ไว ้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่องความ
งามเชงิวรรณศลิป ์ทีป่รากฏในวรรณคดี โดยใช้กจิกรรมเรยีนรูแ้บบรว่มมอื สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
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ปีที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียน =9.66, S.D.=3.46 มีผลการทดสอบหลังเรียน 
=16.34, S.D.=2.11 สรปุว่านกัเรยีน 41 คน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ:  กระดานแม่เหล็ก ความงามเชิงวรรณศิลป์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract
The study aimed: 1) to develop an instructional medium using a magnetic board to 

find an efficiency of the instructional medium as per the 80/80 criterion, and 2) to compare 
a learning achievement before and after the use of the medium on literary beauty found in 
literature for 41 grade- 8 students in the second semester of the 2563 (2020). The research 
instruments were lesson plans, a magnetic board as the instructional medium and a 40-item 
achievement test of multiple choices. Statistics used were mean and standard deviation.

The research findings were as follows. 

1. The magnetic board as an instructional medium on a literary beauty found in  
literature for Matthayomsuksa 2 students of Mahasarakham University’s Demonstration School 
had an efficiency of 86.06/81.71, which was in line with the set criterion of 80/80. 

2. Considering a comparison of a learning achievement on a literary beauty as 
found in literature through cooperative activities for grade 8 students of the school in study 
before and after the use of an instructional medium, it was found that 41 students under 
study had a pre-learning test result of =9.66, S.D.=3.46 Their post-learning test result was 
=16.34, S.D.=2.11. It can be concluded that a post-learning achievement was higher than 

a pre-learning one at a statistical significance of.01

Keywords:  Magnetic board, the art of thai literature, cooperative learning

บทนำา
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

ถือเป็นยุคของการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีทั้งข้อดีและ
ข้อท่ีต้องระวังน่ันคือ การติดกับเทคโนโลยีมาก

จนเกนิไป ทำาใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งของการเรยีนใน 
ชั้นเรียน เพราะนักเรียนคิดว่าสามารถจัดการกับ
การเรยีนได้ทกุเวลา จงึทำาใหเ้วลาเรยีนในชัน้เรยีน
ไม่เกิดการกระตุ้นหรือสนใจเท่าที่ควร ฉะนั้นการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องหาวิธีการ
หรอืนำากระบวนการเรยีนเพือ่ใหน้กัเรียนเกดิความ
สนใจ มแีรงกระตุน้ใหม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรม
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การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning 

การเรียนการสอนแบบ Active Learn-
ing เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์
ข้อมูลสารสนเทศ มโนทัศน์ หรือทักษะใหม่ๆ ใน
การเรียนรู้ เป็นความรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ ์การ
สร้างสรรค์ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
ของผู้เรียน (Meyers and Jones, 1993: 4) ถือ
เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีการเชื่อมสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม 
ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม การช่วยกันคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานร่วมกันอย่างมีเหตุผล 
แต่การที่จะสอนให้ได้ผลยิ่งขึ้น ควรมีสื่อการสอน
ประกอบกิจกรรม ที่ช่วยทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง สื่อการสอน (Instructional Media) จึงเข้า
มามีอิทธิพลในการส่งเสริมและช่วยกระตุ้นให้ 
ผู้เรยีนเกดิความสนใจมากขึน้ ดงัทีส่ำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2545: 56) ได้กล่าว
ถึงการศึกษาในปัจจุบันจะเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
โดยเฉพาะครูและนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน โดยอาศัยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และรวมทั้งใช้เทคนิควิธี
การในการจัดกิจกรรมในรูปแบบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างกันออกไป

สำาหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เน้นการเรียนการ
สอนทีมุ่ง่พฒันาและกระตุ้นใหนั้กเรยีนได้ฝึกทกัษะ
การเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย และในปี พ.ศ. 
2563 ไดม้กีารสรา้งห้องเรยีนทีม่กีระดานแมเ่หลก็ 
(Magnetic Board) เพื่อเป็นสื่อช่วยในเรื่องการ
เรียนการสอน ทำาให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสำาคัญและ
ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติได้จริง ข้อดีคือ 
สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก เหมาะสำาหรับการ

แสดงลำาดบัขัน้ตอนของเนือ้หา และปรบัรปูแบบใน
การสรา้งสือ่ไดใ้หม ่ดงัเชน่ ภคัพสิทุธิ ์คร่ำากระโทก  
(2553: 20) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการใชช้ดุสือ่
กระดานแมเ่หลก็ว่า เหมาะในการนำามาใชฝึ้กความ
พร้อมด้านการอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือฝึกทักษะ
กระบวนการคดิใหเ้ดก็เปน็ผูรู้จ้กัฟงั มสีมาธใินการ
ฟังได้นาน รู้จักสำารวจตนเอง ได้แสวงหาความรู้  
ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้กระทำามาก
ที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ที่คอยจัดหาอุปกรณ์และคอย
ช่วยเหลือแนะนำาเท่านั้น

ในฐานะผูว้จัิยเปน็ผูส้อนในรายวชิาภาษา
ไทย เนื้อหาที่มีความละเอียดและยากในการ
วิเคราะห์มากและเป็นปัญหาในการสอนทุกๆ ปี
สำาหรบัผูเ้รยีนกค็อื เรือ่งความงามในเชงิวรรณศลิป ์
ซึง่เปน็การวิเคราะหค์ณุคา่ในเชงิภาษาทีป่รากฏใน
วรรณคดทีกุเรือ่ง และเนือ้หาในวรรณคดสีว่นใหญ่
เปน็ลกัษณะคำาประพันธป์ระเภทตา่งๆ เช่น กลอน
สุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนบทละคร กาพย์
ยานี 11 โคลงสี่สุภาพ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนต้อง
อาศัยความเข้าใจในเรื่องคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ทั้ง
ดา้นการเล่นเสยีง การเลน่คำา และการใชภ้าพพจน ์
ทำาให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการวิเคราะห์ความงาม
เชงิวรรณศลิป ์และหากผูเ้รยีนไมส่ามารถเขา้ใจใน
ความงามเชงิวรรณศิลปไ์ดแ้ลว้ จะทำาใหผู้เ้รยีนไมม่ี
ความซาบซึง้ในคณุคา่ความงามเชงิภาษาได้เชน่กนั 

วรรณศิลป์ที่ปรากฏในวรรณคดีนั้น  
ผู้เรียนต้องเข้าใจถึงภาษาที่นำามาเรียงร้อย เพื่อให้
เกิดความไพเราะสละสลวย และเมื่อเข้าใจแล้วจะ
สามารถนำาไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
คุณค่าในด้านอื่นๆ ได้ ดังเช่น ในดวงตา ปทุมสูติ 
(2553: 2) ไดก้ลา่ววา่ กวนีพินธไ์ทยมลีกัษณะเปน็
กาพย์กลอนแห่งความคิด คือ มีความหมายที่กวี
แฝงไวอ้ยา่งลกึซึง้และกวา้งขวาง ผูอ้า่นทีจ่ะเขา้ถงึ
มิติทางสังคม การเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
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ในกวีนิพนธ์ได้อย่างถ่องแท้ ย่อมต้องอาศัยการ
พิจารณาวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์น้ันให้ละเอียด 
ลึกซึ้งควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจ
นอ้ยและบางคนยังไมเ่หน็ความสำาคญัในการศกึษา
วรรณคดีเท่าที่ควร ฉะน้ันเทคนิคในการสอนจึงมี
ผลต่อการเรียนของผู้เรียน รูปแบบที่สำาคัญและ
นา่สนใจอีกรปูแบบหนึง่คือ การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  
(Cooperative Learning) เป็นการทำากิจกรรม
โดยเน้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ดงักระทรวงศกึษาธกิาร 
(2545: 103) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เป็นการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย
การแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
ตีความ แปลความ สังเคราะห์ สรุปเป็นความรู้ 
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูล การอยู่ร่วมกันและทำางานร่วมกัน ทำาให้
พัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการทำางานที่ดี

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาในด้าน
การเรียนการสอนเรือ่งความงามเชิงวรรณศลิป ์จงึ
สนใจการพัฒนาสือ่การสอนกระดานแมเ่หล็ก เรือ่ง
ความงามเชงิวรรณศลิป ์ทีป่รากฏในวรรณคดี โดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอื สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพ่ือให้ผู้เรียนมีแรง
กระตุ้นและสนใจในการเรยีนรูว้รรณคดีมากขึน้ ซึง่
จะมผีลทำาใหผู้เ้รยีนสามารถจดจำาความรูไ้ด้ง่ายขึน้ 
และนำาความรู้มาใชใ้นการวเิคราะหว์รรณคดีแตล่ะ
เรื่องต่อไปได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการสอน

กระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่
ปรากฎในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อการสอน
กระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่
ปรากฎในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมมุติฐานการวิจัย
1. สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่อง

ความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่ปรากฏในวรรณคดี
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอน
กระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์  
ที่ปรากฏในวรรณคดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ศึกษาได้กำาหนดขอบเขตของการศึกษา

ค้นคว้า เป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา2563 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จำานวน 253 คน 7 ห้องเรียน

1.2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศึกษาคน้ควา้
ครัง้นี ้เปน็นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ภาคเรยีน
ที ่2 การศกึษา 2563 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำานวน 1 ห้องเรียน  
มี 41 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาไม่ได้มีความ
แตกต่างกัน มีการเรียนรู้ที่คละความสามารถ
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2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยสื่อ 
การสอนกระดานแม่เหล็ก โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่เรียน
ด้วยสื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ

3. เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาที่
สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนโดยปรากฏอยู่ใน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
โดยใชแ้ผนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (STAD) จำานวน 
3 แผนการสอน ได้แก่ แผนที่ 1 เรื่อง เล่นเสียง
สำาเนียงไพเราะ แผนที่ 2 เรื่อง เล่นคำาจำาให้สนุก 
แผนที่ 3 เรื่อง โวหารภาพพจน์รู้หมดครบครัน

4. ระยะเวล�ในก�รวิจัย

ดำาเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ
ศึกษา 2563 โดยใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมระยะเวลา 9 คาบ คาบ
ละ 50 นาที 

5. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยค้นคว้าครั้งนี้ได้แบ่งการสร้าง
เครื่องมือเป็น 3 ชนิดคือ

5.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
ความงามเชิงวรรณศิลป์ มีค่าความเหมาะสมใน
ระดับเหมาะสมมาก =4.4, S.D.=0.625

5.2 สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่อง 
“ความงามเชิงวรรณศิลป์” ที่ปรากฏในวรรณคดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น  
มีความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก =4.3, 
S.D.=0.542 จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 
นำาแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี ที่เข้าเกณฑ์จำานวน 
40 ข้อ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ค่าประสิทธิภาพการทดลองใช้สื่อ  
1:100 = 86.06/81.71 

5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่ปรากฏใน
วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 40 
ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่
ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.349-0.975 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.59-
0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.972

6. สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย

6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่า เฉลี่ ย  
(Arithmetic mean, ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division: S.D.) 

6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item  
Objective Congruence: IOC) ของแผนการ
จัดการเรียนรู้, ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำานาจ
จำาแนก (r) ของแบบทดสอบ,ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการแอลฟา 
ของครอนบาค, ค่าประสิทธิภาพ E1/E2, ค่า
ดัชนีประสิทธิผลโดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟล
ทเชอร์และชไนเดอร (Goodman,Fletcherand  
Schneider) 
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ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน

กระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์  

ที่ปรากฎในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก

คะแนนระหว่�งเรียน E
1 
นักเรียนจำ�นวน 41 คน

คะแนนหลังเรียน E
2

นักเรียนจำ�นวน 41 คนร�ยก�ร/ชุดที่
1 (ก�ร

เล่นเสียง) 
2 (ก�ร
เล่นคำ�) 

3 (ก�รใช้
ภ�พพจน์) 

รวม

คะแนนเต็ม 10 10 10 30 คะแนนเต็ม 20

รวมคะแนน 338.5 348.5 371.5 1,058.5 รวมคะแนน 670

8.26 8.50 9.06 25.82 16.34

ร้อยละ 82.56 85.00 90.61 86.06 ร้อยละ 81.71

S.D. 0.50 0.43 0.39 0.55 S.D. 2.11

จากตาราง 1 พบว่าสื่อการสอนกระดาน
แม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่ปรากฏ
ในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จำานวน 41 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.06/81.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ที่ตั้งไว้ 

2 .  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการ
ใช้สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่องความ
งามเชิงวรรณศิลป์ ท่ีปรากฎในวรรณคดี โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลก�รทดสอบ N S.D.

ก่อนเรียน 41 9.66 3.46

หลังเรียน 41 16.34 2.11
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความงามเชิง
วรรณศลิปท์ีป่รากฏในวรรณคดี โดยใช้กจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมือ สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฝ่ายมัธยม) ปรากฏว่า นักเรียนจำานวน 41 คน มี
ผลการทดสอบกอ่นเรยีน =9.66, S.D.=3.46 และ
มีผลการทดสอบหลังเรียน =16.34, S.D.=2.11 
สรปุไดว้า่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก 
เร่ืองความงามเชงิวรรณศลิป ์ทีป่รากฏในวรรณคดี 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบ
ประเด็นที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ส่ือการสอนกระดานแม่เหล็กที่ผู้
ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.06/81.71 หมายความวา่ สือ่การสอนกระดาน
แม่เหล็กช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี เฉลี่ยร้อยละ 
86.06 และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การทำางานของผู้เรียน หลังจากการเรียนด้วยสื่อ
การสอนกระดานแม่เหลก็รอ้ยละ 81.71 ซึง่เทา่กบั
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ 80/80 และเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้

1.1 การสร้างสื่อการสอนกระดานแม่
เหล็ก เร่ืองความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่ปรากฏ
ในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ที่ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอน
อย่างมีระบบ เริ่มจากการมองเห็นปัญหา การคิด
ประเด็นในการพัฒนาสื่อ ศึกษาหลักสูตร เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาสื่อ
การสอนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องเหมาะและใหม่
สำาหรับผู้เรียนที่นี่ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสื่อ
กระดานแม่เหล็ก เน่ืองจากโรงเรียนได้มีการติด
ตั้งกระดานแม่เหล็กขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2563 นี้ 
จากนั้นผู้วิจัยก็ได้สร้างสื่อการสอนและแผนการ
จดัการเรียนรู ้แบบทดสอบ เพ่ือนำาไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จำานวน 3 คนประเมิน แล้วนำากลับมาปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสม
ของสื่อการสอนอยู่ในช่วงคะแนน 3.7-4.6 จาก
คะแนนประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แปลคา่ไดว้า่ ส่ือการสอนกระดานแมเ่หลก็ทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุด และเฉลี่ยโดยรวมคะแนนความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก 4.3

1.2 สื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่อง
ความงามเชงิวรรณศลิป ์ทีป่รากฏในวรรณคด ีโดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอื สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับความสนใจจาก
นักเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากประกอบไปด้วย 3 
เรื่อง เรื่องละ 3 กิจกรรม รวมทั้งหมด 9 กิจกรรม 
ซึง่แตล่ะกจิกรรมมคีวามแตกตา่งกนัออกไป เพือ่ให้
นกัเรยีนในกลุม่ไดแ้ลกเปล่ียนเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ๆ  
ในทกุกจิกรรม นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีความหลากหลาย เช่น 
ต่ออักษรกลอนไพเราะ สระบิงโก ผังคำาจำาไวพจน์ 
สลบัจับคูค่ำาพอ้ง สแกนโคด้โหลดภาพพจน ์เป็นตน้ 
ในระหว่างที่มีการทำากิจกรรม สื่อเพิ่มเติมก็มีให้ 
ทุกกลุ่ม คือกระดานไวท์บอร์ดที่สร้างขึ้นเอง เพื่อ
ใหใ้นกลุม่ไดเ้ขยีนอธบิายและใชท้ำากจิกรรมรว่มกนั  
ทุกชุดกิจกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาติ ชมภูทัศน์ (2552: 155) 
ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
เขียนบทร้อยกรองโดยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบท 
ร้อยกรองโดยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้รับ
ความสนใจจากนกัเรยีนเนือ่งจากมสีือ่และอปุกรณ์
หลากหลาย เชน่ เกม บตัรคำา เทป แถบบนัทกึเสียง
แผนภูมิบทร้อยกรอง ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น
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1.3 บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเป็น
ธรรมชาติ มีความเป็นกันเองในระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน ไม่เกิดความกดดัน เพราะผู้เรียนได้
ชว่ยเหลอืกนั ทำาใหไ้มเ่กดิความกงัวลในเวลาเรยีน 
บรรยากาศจึงไม่ตึงเครยีดและสามารถจดักจิกรรม
ไดท้นัระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้นอกจากน้ีผูส้อนยังได้
เสริมแรงให้คำาชมเชยให้กำาลังใจ และให้รางวัลกับ 
ผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบโอเปอรแ์รนต์ (Operant 
Conditioning) ของ สกินเนอร์ (Skinner) ทิศนา 
แขมมณี (2550: 57-58) ได้อธิบายว่า การเสริม
แรงเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ ในการสอน
การใชเ้สรมิแรงหลงัการตอบสนองทีเ่หมาะสมของ
เด็ก จะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสม 
ดงัน้ันครทูกุคนควรใหค้วามสนใจและใหค้ำาชมเชย
แก่นักเรียน เพราะเป็นสิ่งที่ครูใช้ได้ทุกโอกาสและ
ใช้ได้ทันทีที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรปุไดว้า่ สือ่การสอนกระดานแมเ่หลก็ ที่
ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น สามารถช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ลดเวลาใน
การเรียนทฤษฎีที่ใช้ในการสอนแบบปกติ เพราะ
สื่อกระดานแม่เหล็กสามารถทำาให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น เห็นตัวอย่างคำาจากสื่อได้ชัดเจนขึ้น 
ประกอบกับกิจกรรมส่ือนั้น มีลักษณะท่ีหลาก
หลาย สามารถสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้สมาชิกใน
กลุม่ไดช้ว่ยกนัตอบคำาถามเพ่ือให้ได้คะแนน ฉะน้ัน
ทุกคนต้องมีความเข้าใจ มีแรงจูงใจในการอ่านคิด
วิเคราะห์ อยากที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
มีความกระตือรือร้น มีความเพลิดเพลิน และมี
นิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกการเรียนรู้
ตลอดชวีติ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภคัพิสทุธิ ์
คร่ำากระโทก (2553: 61) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการใช้
นทิานประกอบภาพชุดส่ือกระดานแมเ่หล็กรว่มกบั

เทคนิคการแบ่งกลุ่ม สำาหรับฝึกความพร้อมด้าน
การอา่นของนกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่2 จากการวจิยั
พบว่า การใชน้ทิานประกอบภาพชุดสือ่กระดานแม่
เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่ม มีความเหมาะ
สมสำาหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่าน เพราะ
เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่าง
เพลิดเพลิน มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อการสอน
กระดานแม่เหล็กเรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ ที่
ปรากฏในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มธัยม) ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่าสื่อการสอนกระดาน
แมเ่หล็ก เรือ่งความงามเชงิวรรณศลิป ์ทีป่รากฏใน
วรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่
ผู้วิจยัสรา้งขึน้ สามารถพฒันาการเรยีนรูเ้รือ่งความ
งามเชิงวรรณศิลป์ของผู้เรียน จึงทำาให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2 
ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้

2.1 การพัฒนาส่ือการสอนกระดานแม่
เหลก็ เรือ่งความงามเชงิวรรณศลิปใ์นวรรณคด ีโดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอื สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้
มีการแบ่งกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไป
ด้วย 9 กิจกรรมย่อย ในแต่ละกิจกรรมได้ช้ีแจง
รายละเอียดข้ันตอนของการใช้สื่ออย่างครบถ้วน 
บัตรคำาต่างๆ รวมทั้งแบบฝึกทักษะ และได้ผ่าน
การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงตามคำาแนะนำาของ
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน จึงทำาให้สื่อการสอน
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กระดานแม่เหล็กมีความเหมาะสมและถูกต้อง
ดา้นเน้ือหา ดา้นเวลา และสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

2.2 การพัฒนาส่ือการสอนกระดานแม่
เหลก็ เรือ่งความงามเชิงวรรณศลิป์ในวรรณคดี โดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอื สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น  
ผูส้อนไดส้รา้งบรรยากาศในหอ้งเรียนใหมี้ความไม่
กดดัน มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน สร้างให้
นักเรียนได้มีความร่วมมือร่วมใจกันตอบคำาถาม 
เพื่อให้การใช้สื่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ติดขัด
และมีประสิทธิภาพ ผู้สอนเอาใจใส่ต่อนักเรียน 
ทกุกลุม่อยา่งใกลช้ดิ คอยใหค้ำาปรกึษา เมือ่นกัเรยีน
ไม่เข้าใจหรือประสบปัญหาในขณะใช้สื่อการสอน 
มีการเสริมแรงให้นักเรียนหลังทำากิจกรรมแล้ว 
และให้รางวัลเพื่อเป็นกำาลังใจให้นักเรียนทุกคน  
นอกจากน้ีนักเรียนยังได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยสอน
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้ของตนได้มาก
ข้ึน แล้วทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของเพือ่นแตล่ะคนได้พรอ้มกนัจากการทำากจิกรรม 
ทำาให้กิจกรรมต่างๆ นั้นมีผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน นักเรียนเห็นคุณค่าในการใช้ส่ือ จึงเป็น
เหตุผลที่ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.3 การพัฒนาส่ือการสอนกระดานแม่
เหล็ก เร่ืองความงามเชิงวรรณศิลป์ที่ปรากฏใน
วรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เป็นเทคนิคที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพราะ
เปน็การเรยีนแบบเนน้การเรยีนรูร้ว่มกนั ประกอบ
ไปด้วยสมาชิกที่มีความรู้แตกต่างกัน ทั้งเก่ง ปาน
กลาง และเรียนอ่อน แต่ละคนต้องมีส่วนร่วมช่วย
เหลือกันอย่างแท้จริง เพ่ือให้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
และหมายถึงความสำาเร็จของกลุ่มตนเอง ในกลุ่ม
ผู้วิจัยได้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิด ช่วยกันคิด

วเิคราะห ์เปน็กำาลงัใจใหแ้กก่นั คนเกง่ใหช้ว่ยเหลือ
คนเรียนอ่อนกว่า ทุกคนในกลุ่มต้องมีความรับผิด
ชอบทำากิจกรรมร่วมกัน ความสำาเร็จของแต่ละคน
คือความสำาเร็จของกลุ่ม ทำาให้นักเรียนมีความสุข
ในเวลาเรียนที่ได้ช่วยเหลือกันเพื่อให้กลุ่มตนเอง 
ได้ประสบความสำาเร็จ ดังท่ีพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข (2551: 46) ได้กล่าวว่า 
เทคนคิการเรยีนแบบร่วมมอืยงัมสีือ่การเรยีนหลาก
หลาย ทำาให้นักเรียนตื่นเต้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่
เบื่อหน่าย และสนุกสนานในการเรียนในแต่ละ 
บทเรยีนและในแตล่ะช่ัวโมง จงึสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

จากผลการวิจัยแสดงว่า การสอนโดยใช้
สือ่กระดานแมเ่หลก็ ดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมือ  
ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
และมีความก้าวหน้า พัฒนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
เนื่องมาจากการจัดทำากิจกรรมบทเรียนโดยใช้สื่อ
แบบใหม่ที่เป็นกระดานแม่เหล็ก แตกต่างจาก
การสอนแบบปกติที่ไม่เน้นสื่อ เป็นการเปิดทัศนะ 
ความคิดแบบใหม่ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน และได้รู้จักการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือ
เพื่อน การแบ่งปัน พร้อมได้สาระความรู้อย่าง
ครบถว้นตามกระบวนการสอน การใชส้ือ่กระดาน
แม่เหล็กในการทำากิจกรรมพบว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น (Active) ที่อยากร่วมกิจกรรม 
มากกว่าการทำาแบบทดสอบปกติที่เป็นตัวหนังสือ
เทา่นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รสิตา รกัสกลุ 
(2557: 109) ที่ศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลของการ
จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการโดยใช ้Active 
Learning พบวา่ ผูเ้รยีนมสีมัฤทธผิลทางการเรยีน
ทีส่งูขึน้ สว่นพฤตกิรรมในหอ้งเรยีนพบวา่ ผูเ้รยีนมี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการทำา
กิจกรรม สนใจและติดตามการเรียนมากกว่าสอน
วิธีปกติโดยเฉพาะผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม 
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และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเห็นได้ชัด 
พรอ้มกนันีย้งัฝกึให้เป็นคนทีซ่ือ่สตัย์ มคีวามอดทน 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
ส่งผลให้นักเรียนทำาคะแนนในทุกๆ กิจกรรมได้ดี 
ประสิทธิผลทางการเรียนก็ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ยพบข้อดี ข้อจำ ากัดที่

สามารถนำามาปรับใช้ และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป ได้ดังนี้

1. ข้อดีจ�กก�รใช้สื่อกระด�นแม่เหล็ก 
โดยใช้กิจกรรมก�รเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1.1 สือ่การสอนกระดานแมเ่หลก็สามารถ
นำามาจัดทำาเปน็สือ่การสอน และสร้างกจิกรรมการ
เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเนื้อหาที่
เนน้การวเิคราะห ์เพ่ือลดความซบัซอ้นของเนือ้หา 
การสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ สามารถลดเวลาเรียน
และเพิ่มความสนุกสนานให้ทั้งครูและนักเรียนได้

1.2 กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกทำานั้นโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำาให้นักเรียน
ได้ช่วยเหลือกัน สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ
ในการช่วยกันคิด ทุกคนมีบทบาทมากขึ้น ครูได้
ทำาหน้าที่แนะนำาและได้สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
ในระหว่างการใช้ส่ือ เสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ครูกับนักเรียนได้มากขึ้น  

1.3 ผู้บริหาร อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นจากการใช้สื่อกระดานแม่เหล็กนี้ สามารถ
จัดอบรมการสร้างสื่อต่างๆ เพ่ือนำามาใช้กับ
กระดานแมเ่หลก็ได ้และเหน็แนวทางในการจดัตัง้
สื่อกระดานแม่เหล็กเพิ่มขึ้น 

2. ข้อจำ�กัดจ�กก�รใช้สื่อกระด�นแม่
เหล็ก โดยใช้กิจกรรมก�รเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.1 การจัดให้มีโครงสร้างกระดานแม่
เหล็ก ถือเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้ครไูดฝ้กึ
พัฒนาสื่อการสอนกระดานแม่เหลก็ได้มากขึ้น แต่
ขอ้จำากดัคอืทกุโรงเรยีนไมไ่ดม้สีือ่การสอนกระดาน
แม่เหล็ก จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้
ได้ชัดเจน ผู้วิจัยแนะนำาว่า ควรทำาสื่อกระดานแม่
เหล็กฉบับเล็กที่ใช้ในแต่ละกลุ่มย่อย จะสามารถ
ชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจขึน้ไดเ้ชน่กนั

2.2 การออกแบบกิจกรรมที่ใช้สื่อการ
สอนกระดานแม่เหล็ก อาจมีข้อจำากัดในเรื่องของ
เวลาทำากิจกรรม ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดการกระตุ้นต่อเนื่อง จึงควรจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 2 คาบต่อเนื่องกัน และวางแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้สื่อ 

2.3 การใช้สื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น ไม่สามารถ
ทำาได้ในกรณีที่มีจำานวนสมาชิกในกลุ่มมากเกิน
ไป ควรจะมีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 5-6 คน จะได้
สามารถใช้สื่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรมกีารพฒันาสือ่การสอนกระดาน
แม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพ ในกลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย โดยเลือกเนื้อหาท่ีค่อนข้างยาก มี
ปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะหลักภาษาต่างๆ 
หรือในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นๆ ทีค่วรนำามาปรบั
เพื่อพัฒนาสื่อการสอนกระดานแม่เหล็กให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป

3.2 ควรมีการเปรียบเทียบการสอน
ระหว่างการสอนโดยใช้กระดานแม่เหล็ก กับการ
สอนในรูปแบบอื่นๆ 

3.3 ควรมีการปรับการสอนแบบเดี่ยวให้
เป็นการสอนแบบกลุ่ม เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน จะได้
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ฝกึการทำากิจกรรมรว่มกนัเปน็กลุม่ หรอืมกีจิกรรม
นอกห้องเรียนร่วมกัน 

3.4 การเสริมแรงสำาหรับผู้เรียน ควร
ปฏิบัติและให้ความสำาคัญมากขึ้น สำาหรับกลุ่มที่

ปฏิบัติได้ถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนกลุ่มที่ยังปฏิบัติ
ไมถ่กูตอ้งและชา้ ใหท้ำาการสง่เสริมวธีิทีถ่กูตอ้งตอ่
ไป เพื่อเป็นกำาลังใจไม่ให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้
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