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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัย            
โดยการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
เด็กชาย-หญิง  อายุ 5–6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  
รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอน              
สตรัคติวิสต์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและแบบบันทึกพฤติกรรมความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัย ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยอนุกรมเวลา (One-Group Time-Series 
Design) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการทดสอบทุก 3 สัปดาห์และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดช่วงเวลา
ที่ท าการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ้ า (Repeated-Measures ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยโดยจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านจัดหมวดหมู่และด้านอุปมาอุปไมย 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ABSTRACT 
 This study was aimed to developing the ability to reasoning through the induction of 
young children activities cultivation along constructivist Whistler. The sample used in this 
research was a child 5-6 year old female studying in kindergarten at 3/2 the second semester 
of school year 2555 of Tassaban 2 Nongbou School. Metropolitan Municipality, Ubon 
Ratchathani UbonRatchathani Province. Derived by random groups. (Cluster Sampling) The 
research was conducted independently for a period of 9 weeks, 3 days per week, a total of 
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27 times. Tools used in this research. The effect of planting activities based on constructivist 
approach. A test of inductive Reasoning and behavior of early Young Children. The research 
was conducted using a time series research. (One Group Time Series Design) Data collection, 
the sample group. Data collection, the Quantitative sample group. Of the actual situation 
and the trial was conducted every 3 weeks. The period of the experiment. Analysis of the 
data by an average user. Analysis of variance with repeated measures. (Repeated  Measures ANOVA)  
 These results showed that 
 1. Young Children were traineing by Constructivist’s planting activity. They had 
developed the inductive Reasoning ability significant at .05 level. 
 2. Young Children were traineing by Constructivist’s planting activity. They had 
developed the inductive Reasoning ability in the grouping classify and the comparison were 
higher significant at .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  กิจกรรมการเพาะปลูกพืช แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  การให้เหตุผลเชิงอุปนัย  เด็กปฐมวัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคิดเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญาที่จ าเป็นต้องฝึกให้เด็กมีทักษะทางความคิดตั้งแต่
ระดับปฐมวัย  ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544) ตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542 มีใจความว่า ไม่ว่าทศวรรษ
หน้าจะเป็นอย่างไร ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่าๆ คือ สุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง 
คิด ถาม และตอบ....... มาเป็นหลักในการเรียนรู้รวมทั้งรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ บางคนเรียนมาแต่ไม่สามารถ
สื่อสารได้บางคนท าแต่ข้อสอบปรนัยแต่คิดไม่เป็น  ซึ่งเด็กในทศวรรษหน้าต้องคิดเองตั้งแต่ต้น” จากพระราช
ด ารัสข้างต้นพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยในเรื่องของการคิดเป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
พัฒนาเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางความคิดที่หลากหลายให้คิดเองเป็นเพราะคนที่รู้จักคิด คนที่คิด
เป็นจะสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าอะไรดี-ไม่ดี อะไรควรท า-ไม่ควรท า  ซึ่งความสามารถ
ในการคิดจะน าไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง 
(ชาติ แจ่มนุช, 2545) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2548) กล่าวว่า กระบวนการคิดของนักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยไม่เป็นที่น่าพอใจ แสดงว่าเด็กไทยไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่สามารถแยก
ความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และแยกใจความส าคัญได้ และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในมาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ               
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ในระบบการเรียนการสอนครูไม่เคยให้โอกาสเด็กโต้แย้งหาข้อสรุปหรือให้โอกาสเด็กสงสัยหรือพิสูจน์
ข้อสรุปต่างๆ และไม่จัดกิจกรรมที่ท าให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการแสวงหาความรู้ เกิดการคิด             
การค้นคว้า ทดลอง ค้นพบค าตอบ โดยให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)  
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การให้เหตุผลเชิงอุปนัยจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดแบบตรรกะ Mill (1970) ได้ให้ความหมายของการใช้เหตุผล
แบบอุปนัยคือ ความสามารถในการใช้เหตุการณ์ หรือข้อมูลที่ก าหนดให้ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลใหญ่และย่อย
แล้วสรุปผลตามสถานการณ์หรือข้อมูลนั้นซึ่งต้องพิจารณาสรุปอย่างผลเหตุสมผล การคิดโดยใช้เหตุผลแบบ
อุปนัย จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตพิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและสรุป
กฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ๆตนเองรู้จ าค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเข้าใจวิธีแก้ปัญหาในทางรูปธรรมได้ 
(รัฐกรณ์ คิดการ และสุบิน ชาโต, 2534) การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive Reasoning)               จาก
การตั้งสมมติฐาน อาจจะได้จากการสังเกตข้อมูลเบื้องต้นแล้วน าข้อมูลเบื้องต้นมาอุปนัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปแล้ว
ตั้งเป็นสมมติฐาน รวมทั้งในขั้นสรุปการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอุปนัยเพ่ือสรุปเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้น ใน
การสร้างความรู้นั้นสามารถน าข้อมูลที่ ได้จากการวิ เ คราะห์ อุปนัยสรุปเป็นความรู้ของผู้ เรียนได้                 
(ชุติมา รอดสุด, 2550) 
 ดิ ว อ้ี  (Dewey)  เ พีย เจท์  (Piaget)  และบรู เนอร์  (Brunre)  มี คว าม เห็ นสอดคล้ องกัน ว่ า 
กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญานั้น  เด็กควรได้เรียนรู้โดยการกระท า (Learning by doing)  ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2541) 
เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด าเนินกิจกรรมให้มากที่สุด 
ครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหา ประสบการณ์และร่วมมือเพ่ือให้เด็กค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ นิตยา 
บรรณประสิทธิ์ อ้างอิงกล่าวว่า กิจกรรมการเพาะปลูกพืช เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการ
สังเกต การเปรียบเทียบ การวัด การจ าแนก และการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับเวลา ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็น
ทักษะพ้ืนฐานของวิชา เคมี ฟิสิกส์ ที่ต้องเรียนรู้ต่อไปในอนาคต (นิตยา บรรณประสิทธิ์, 2538 อ้างถึงใน 
Blakley, et al, 1989) ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาทุกด้าน เพราะพัฒนาการทุกด้านต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ครูควรให้โอกาสเด็กได้เล่นและท ากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ส ารวจ ค้นคว้าทดลอง สังเกต ตัดสินใจ และคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลใช้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
หรือกระท าสิ่งต่างๆ ที่ตนพอใจอย่างเต็มที่และมีอิสระในการเรียนรู้ 
 แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่าความรู้คือการสร้างความรู้ใหม่ทางปัญญาจากประสบการณ์  และ
โครงสร้างเดิมที่มีการตรวจสอบว่าสามารถน าไปใช้หรืออธิบายสถานการณ์เฉพาะอ่ืนๆ อยู่กรอบของโครงสร้าง
นั้นและโครงสร้างใหม่ทางปัญญาที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างโครงสร้างใหม่ๆ ต่อไป แนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ได้เสนอแนะแนวคิดว่าความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างขึ้นเพ่ือตัวเองโดยตนเองจาก
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาได้พบได้สัมผัสและได้กระท าโดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้างเดิมของแต่ละ
บุคคล ซึ่งกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้นั้นเป็นการกระท าของเด็กเอง เรียนรู้ที่ผ่านการลงมือกระท าของ
ผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนตื่นตัว รู้จักควบคุมการเรียนของตนเองและการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารญาณตลอดจน
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้เป็นรายบุคคลอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนค้นพบค าตอบด้วย
ตนเอง ดังนั้นจึงต้องจัดสถานการณ์ปัญหาที่ท าให้เกิดการคิด สถานการณ์ที่จัดขึ้นท าให้เกิดความไม่สมดุล 
สับสนในความคิด เนื่องจากความรู้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ที่ได้รับท า
ให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการอภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันน าความรู้ใหม่และความรู้เดิมมาสัมพันธ์กันจนเกิดความคิดใหม่แล้วน ามาเปรียบเทียบพิจารณา 
ตรวจสอบ ทั้งโดยตนเองและผู้อ่ืนจนสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นจะมีความสมบูรณ์
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ซับซ้อนกว่าความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่เป็นความรู้ที่มีความหมาย
ต่อผู้เรียน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะน าวิธีการจัดประสบการณ์การเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัยเรื่อง การจัด
หมวดหมู่และการอุปมาอุปไมย ซึ่งมีเนื้อหา ส่วนประกอบของพืช เครื่องมือการปลูกพืช การเตรียมดินการขยายพันธุ์พืช               
การดูแลรักษา และการน าไปประกอบอาหารตามความสนใจของเด็กอย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์  ไม่สามารถสรุปประเด็นได้  ไม่สามารถแยกความรู้
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและแยกใจความส าคัญได้ 
 2. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิด ได้แสวงหาความรู้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   
เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปอย่างสมเหตุผลอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
        เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิง อุปนัยของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรม                
การเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
  
ขอบเขตของการวิจัย  
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล              
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 5 โรงเรียน 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 242 คน 
                  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุ 5–6 ปี ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเลือกเด็กปฐมวัยมา 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน  
    2. ตัวแปรที่ศึกษา  
         2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์   
             2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 
การจัดหมวดหมู่และอุปมาอุปไมย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างทดลองการจัดกิจกรรมการเพาะปลูก
พืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้ 
   1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่ งผลต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัย จ านวน 27 แผน 
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   1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย จ านวน 8 ชุด ซึ่งมีค่า IOC 
ระหว่าง 0.6-1 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-0.81 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23-0.92 มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 
   1.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง (Quasi Experimental Research) ตามแบบแผน           
การวิจัยแบบอนุกรมเวลา (One Troup Time Series Design) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550) โดย
ด าเนินการทดลองในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี 
จ านวน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง เก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงขณะทดลองและการด าเนินการทดสอบทุก             
3 สัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ท าการทดลอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-Way 
Repeated-Measures ANOVA)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยโดยจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านจัดหมวดหมู่ และด้านอุปมาอุปไมยสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยในภาพรวม 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และสิ้นสุดการทดลองในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยอุปนัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 4 ขั้น เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลคือ ขั้นที่ 1 ขั้นจูงใจใฝ่เรียน เป็นการเร้าความสนใจของเด็กปฐมวัยให้เกิดการ
สังเกต ส ารวจ สื่อและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริง ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความเข้าใจจาก
จากประสบการณ์เดิมเกิดข้อสงสัยและปัญหาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตามหลักแนวทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget)  
ซึ่งเกี่ยวพันกับการเรียนรู้เชื่อในการให้เด็กลงมือกระท าโดยมีการจัดเตรียมวางแผนทดลองให้เด็กได้จาก
สภาพแวดล้อมให้เกิดความขัดแย้ง หรือปฏิบัติเป็นปัญหาเพ่ือให้เด็กแก้ข้อขัดแย้งนั้น โดยการจัดกระบวนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความสนใจหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือเตรียมเข้าสู่การค้นหาค าตอบจากการทดลองต่อไป  
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ เด็กปฐมวัยจะพยายามปรับข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ โดยการสร้างความกระจ่าง
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็กกับเด็ก ด าเนินการศึกษาแบบกลุ่ม ปรึกษาวางแผน พบผู้รู้ซักถามข้อสงสัย 
ศึกษานอกสถานที่ ทดลอง ปฏิบัติ เพื่อค้นคว้าหาค าตอบเด็กปฐมวัยสร้างความคิดใหม่จากการหาความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละเรื่องแล้วน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสรุปอย่างมี
เหตุผล  โดยใช้ค าถามกระตุ้นและสนทนาซักถามสรุปหาแนวทางในสถานการณ์ต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีไว
กอตสกี้ (Vygotsky, 1978) เชื่อว่า ความคิดและสติปัญญาเป็นผลิตผลของกิจกรรมที่ได้จากสังคมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลเติบโตขึ้นซึ่งเรียกว่า “Social Cognitive Theory” ทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อน
ปรัชญาของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่กล่าวถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาและศักยภาพให้สูงสุด เด็กจะเกิด
ความคิดท่ีละเอียดอ่อนได้ เมื่อความคิดของเด็กนั้นได้รับการพัฒนามาจากปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับบุคคล  
ขั้นที่ 3 ขั้นน าความรู้ไปใช้ เด็กปฐมวัยน าผลสรุปมาทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เกมการศึกษา                   
การเพาะปลูกพืช การปั้นดิน เล่นเกมการแจ้ง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับจารุวรรณ วงศ์สิงห์ (2555 อ้างถึงใน         
ภรณี คุรุรัตนะ, 2535) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการคิดของเด็กจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสได้ฝึกฝน ยิ่งมีโอกาส
ได้ฝึกฝนและได้รับการยอมรับมากเท่าใด เด็กก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการคิดของตนเองให้มีเหตุผลและเป็นไปได้
มากขึ้นเท่านั้น ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน เป็นการสรุปองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัยโดยการท าใบงานสรุปผลการการ
เรียนรู้ตั้งแต่ตั้งกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับจินตนา เพ่ิมทรัพย์ทวีผล (2545) 
กล่าวไว้ว่าความสามารถในการให้เหตุผลอุปนัยเป็นความสามารถทางสมองที่ใช้ในการคิด สังเกต แยกแยะ 
ไตร่ตรองและตัดสินใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือก าหนดให้ 
 2. อภิปรายคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
  2.1 อภิปรายความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยด้านการจัดหมวดหมู่  
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ด้านการจัดหมวดหมู่  สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
เนื่องจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ตามความสนใจจากข้อ
สงสัยหรือปัญหาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่หลากหลายลงมือกระท าจากสถานการณ์จริง โดยเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวัยค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองได้จากสังเกต ส ารวจ จ าแนก เปรียบเทียบ ซักถาม ทดลอง ปฏิบัติ 
แล้วน าผลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และสรุปอย่างมีเหตุผล สามารถน าผลสรุปจัดหมวดหมู่แยกแยะประเภท
วัตถุสิ่งของต่างๆโดยใช้เกณฑ์ความเหมือน ความแตกต่างของรูปร่าง สี ขนาด ประโยชน์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชได้ ซึ่งสอดคล้อง วิมลรัตน์ ศรีสุข (2551)กล่าวว่า ผลของกระบวนการเรียนการสอนที่มีต่อ
ความสามารถทางการาคิดแบบอุปนัยว่า การที่ความสามารถทางการคิดอุปนัยของนักเรียนที่เรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาสูงขึ้นกว่านักเรียนในกลุ่มปกติ เป็นผลเนื่องมาจากขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการสังเกตเพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่าง
ข้อมูลแต่ละชุดที่ครูก าหนดให้นักเรียนจึงมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ท าให้มี
ความสามารถในการเรียงล าดับตัวเลข ตัวอักษรรูปภาพ หรือข้อความและตั้งเกณฑ์ในการจัดกลุ่มหรือแยก
ประเภทสิ่งของได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการคิดของนักเรียนในการ
หาข้อสรุปในแต่ละครั้ง 
  2.2 อภิปรายความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยด้านการอุปมาอุปไมย  
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ด้านอุปมาอุปไมย สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องมาจาก
กิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ตามความสนใจจากข้อสงสัยหรือ
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่หลากหลายลงมือกระท าจากสถานการณ์จริง สังเกต  ส ารวจ ทดลอง 
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ซักถาม เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ จ าแนก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดอุปมาอุปไมยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของ 2 สิ่งที่มีโครงสร้างเดียวกัน โดยใช้เกณฑ์ความเหมือนของรูปร่าง สี ขนาด ประโยชน์ ด้วย
การลงมือทดลอง ปฏิบัติ ซักถามผู้รู้ ศึกษานอกสถานที่ เพ่ือหาค าตอบที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันเกิดจาก
การใช้สื่อและการกระท าในสถานการณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันและสรุปอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้อง
กับอรุณี  สุพรรณพงศ์ (2545) กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ความรู้เดิมเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับบริบทในการสรรค์สร้างสร้างความรู้ใหม่ เช่นเดียวกับจันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช (2542) 
กล่าวว่า การให้เหตุผลเชิงอุปนัยคือ กระบวนการคิดเชื่อมโยงเพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นหลักการทั่วไปจากความจริง
ที่รวบรวมได้จากการสังเกตโดยตรง 
 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์พัฒนาความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านอุปมาอุปไมย จากการเสาะ
แสวงหาค าตอบจากสื่อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย สถานการณ์  และสภาพแวดล้อม
จริงที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม ตามความสนใจที่เกิดจากปัญหาข้อสงสัย กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
กล้าซักถาม ทดลอง  ลงมือปฏิบัติ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตจริงได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ Seales (1956) กล่าวว่า การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัยต้องอาศัยการสรุปรวม การอุปมาอุปนัย  
การจัดเข้าพวก  การล าดับตัวเลขและการล าดับตัวอักษร ดังนั้น การคิดแบบอุปนัย จึงเริ่มมาจากสิ่งเฉพาะ
หลายๆ สิ่ง เพื่อที่จะสรุปเป็นหลักใหญ่  เช่นเดียวกับชุติมา รอดสุด (2550) กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิส์มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย เนื่องจากการเรียนการสอนตามแนวคอน           
สตรักติวิสต์มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติทั้งตนเองและกลุ่ม โดยกิจการเรียนการสอนมีความส าคัญในการ
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
 การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย  ด้านการจัดหมวดหมู่และด้าน
อุปมาอุปไมย จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมควรได้คัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมหลากหลาย 
ตลอดจนควรเร้าความสนใจให้เด็กปฐมวัยสงสัยอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้าหาค าตอบและมีความ
ปลอดภัย  
 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ 
จึงควรสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้พบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ผู้รู้(ครู) แม่ค้า นักการภารโรง 
และผู้ปกครองที่ท าอาชีพเพาะปลูกพืช เป็นต้น 
 บทบาทครูต้องกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยโดยใช้ค าถาม ดังนั้นการตั้งค าถามจึงควรใช้เทคนิคตั้งค าถามที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยคิดและอภิปราย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งผล
ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการแก้ไขปัญหา   
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  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับของการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์กับการคิดนิรนัย  
  2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ซึ่งตัวแปรดังกล่าวอาจเป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเล่นตามมุม  กิจกรรมประกอบอาหารเป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้านแบบรูปของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูปของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านค าไฮใหญ่ และโรงเรียน บ้านหนองหินสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยวิธีการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม จับสลากห้องเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มา 2 โรงเรียน จากจ านวนทั้งหมด 14 โรงเรียนและสุ่มเข้ากลุ่ม เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน กลุ่มทดลองได้รับ
การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดประสบการณ์
ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 
30 ครั้ง  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบ
แผนและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ แบบทดสอบ วัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยแบบเลือกตอบหลายตัวเลือกที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยแบบปฏิบัติจริงที่มีค่าความเชื่อมั่น 
0.85 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่ มและวัดก่อน-หลังการ
ทดลอง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป
ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า 
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 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านการต่อแบบแผน อยู่ในระดับ            
ปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนทดลอง พบว่า สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการต่อแบบแผน อยู่ในระดับ
ปรับปรุงและเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนทดลอง พบว่า สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบปกติ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน หลังทดลองมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ โดยรวมและรายด้าน  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was (1) to study level and compare mathematical 
abilities on patterns of young children before and after receiving experience formulation with 
designing stringing bead activity and experience formulation with free stringing bead activity 
(2) to compare mathematical abilities on patterns of young children after receiving 
experience formulation with designing stringing bead activity and experience formulation 
with free stringing bead activity.  
 The sample in this study were boys and girls, with 5-6 years of young children 2 in 
2st semester of the 2012 academic year, at Bann Khamhaiyai School and Bann Nonghin 
School under the Ubonrachathani Primary Educational Service Area Office 1. The Cluster 
sampling was used to random assignment for 17 children in each group    and 17 children in 
the control group. The experimental group received experience formulation with designing 
stringing bead activity, the control group received experience formulation with free stringing 
bead activity. Both groups were carried by researcher for 10 weeks, 3 days per week, and 30 
minutes per day, total experiment last 30 days.           
 The instruments used in this study were the lesson plans of designing stringing bead 
activity and free stringing bead activity, Mathematical Abilities on Patterns Multiple choice 
Test Reliability of 0.82 and Mathematics Abilities on Patterns Situation Test Reliability  of 
0.85. The study was randomized Controlled Group Pretest - Posttest Design. The researcher 
has collected qualitative by Mathematical Abilities on Patterns Behavior Observ From Data. 
The data were analyzed by Descriptive Statistics and Inferential Statistics. 
The results of study ware are as follows:  
 1. The Mathematical Abilities on Patterns of young children received experience 
formulation with designing stringing bead activity was significantly higher at .05 levels, and 
The Mathematical Abilities on Patterns was at a good level as whole and each aspect, 
excluding on Extend a Pattern at moderate level. 
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 2. The Mathematical Abilities on Patterns of young children received experience 
formulation with free stringing bead activity activity was significantly higher at .05 levels, and 
The Mathematical Abilities on Patterns was at a moderate level. As whole and each aspect, 
excluding on Extend a Pattern at improve level. 
 3. The Mathematical Abilities on Patterns of young children received experience 
formulation with designing stringing bead activity and experience formulation with free 
stringing bead activity was significantly different at .05 levels 
 
ค าส าคัญ   
  การจัดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ แบบรูป เด็กปฐมวัย ร้อยลูกปัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของโลก
มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) สร้างเสริมให้มนุษย์เป็นคนมีเหตุผล  มีการคิดอย่างเป็นระบบแบบ
แผนและมีวิจารณญาณ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวัน (สสวท, 2555) เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต 
ชอบส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้ เข้าใจธรรมชาติและสิ่งต่างๆ 
รอบตัว การที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์               
ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ( สสวท, 2553) 
แบบรูปเป็นความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการอธิบาย และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง น าไปสู่การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แทน
สถานการณ์ต่างๆ และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ ดัง ซอร์เยอร์ และเดฟลิน (Sawyer, 1988 Devlin, 1994 อ้างถึงใน 
หทัยวัลล์  คนเที่ยง, 2554) กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและเป็นศาสตร์ของแบบรูป 
ซึ่งความสามารถในการค้นหาแบบรูปเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่จะฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต 
มองหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้ค้นหาลักษณะร่วม เพ่ือสร้างข้อความคาดการณ์แล้วน าข้อความ
คาดการณ์ไปตรวจสอบหาเหตุผล (สมวงษ์ แปลงประสบโชค, 2543 อ้างถึงใน หทัยวัลล์  คนเที่ยง, 2554) ดังที่
นภดล กลมวิลาศเสถียร (2549) กล่าวว่าการเข้าใจแบบรูปท าให้เด็กสามารถเข้าใจโลกรอบๆ ตัวเด็กและ
คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ให้เด็กได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์แบบรูปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ (สสวท, 2553) 
 การจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดความสามารถทางคณิตศาสตร์นั้นมีหลายวิธี และต้องมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย (กุลยา ตันตะผลาชีวะ, 2551) 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี มี
พัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นก่อนการคิดเป็นรูปธรรม (Preoperational Stage) ประสบการณ์ที่เด็กได้ลง
มือปฏิบัติจริงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ได้คิด และสามารถสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
ด้วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมที่ควรจัดให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมและสื่อที่เป็นรูปธรรมโดยการมีปฏิสัมพันธ์
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กับสิ่งแวดล้อม สื่อ สภาพแวดล้อม และบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
และการจัดระบบโครงสร้างความคิดเพ่ือให้เกิดความสมดุล (Equilibration) ทางโครงสร้างทางสติปัญญา โดย
ความสมดุลเกิดขึ้นเมื่อเด็กใช้ความสามารถเดิมที่มีอยู่มาปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ขึ้นระหว่างประสบการณ์ใหม่กับการรับรู้ (เชวง ซ้อนบุญ, 2554) กิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์แขนงหนึ่ง ได้ถูกน าไปใช้ในการให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้นทั้งนี้เพราะการร้อยลูกปัดท าให้
เด็กๆ ได้พัฒนาและเรียนรู้ขนาด รูปทรง สีสัน เรียนรู้การฝึกคิดเป็นระบบแบบแผนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเรียน
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะในการร้อยลูกปัดเป็นชุดจะช่วยพัฒนาความคิดเป็นระบบ โดยเด็กๆ จะต้องคิดว่าจะร้อย
อย่างไรลูกปัดของตนเองจะออกมาสวยงาม จะร้อยด้วยสีใดก่อน-หลัง เป็นต้น (วิลาศ ขรัวทองเขียว, 2553)  ซึ่งกิจกรรม
การรอยลูกปัดอย่างมีแบบแผนเปนกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีไว้ให้ ได้แก่ ลูกปัด
แบบต่างๆ โดยการน ามาร้อย หรือสอดด้วยวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว เช่น เชือกต่างๆ ด้าย น ามาร้อย               
ถัก สอดประสานกันให้เป็นลวดลาย แบบแผนต่างๆ เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด สี และต าแหน่งของลูกปัด ในการ
ท ากิจกรรมร้อยลูกปัดจะท าให้เด็กฝึกการสังเกต จ าและท าตามแบบ อธิบายความสัมพันธ์ บอกลักษณะแบบ
แผนจะเกิดในล าดับต่อไป สามารถต่อแบบแผนได้สมบูรณ์ และสร้างแบบแผนในการร้อยลูกปัดด้วยตนเอง   
อันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ (สสวท, 2553) 
 ด้วยความส าคัญและด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการ            
รอยลูกปัดอย่างมีแบบแผน สามารถท าให้เด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป ซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางส าหรับครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยใน
การจัดและพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมการร้อยลูกปัดและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูปของเด็กปฐมวัยต่อไป    
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป
สูงขึ้น 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนกับเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป
แตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อน และ
หลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรม 
การร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

13 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Desing) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย -หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่             
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในอ าเภอดอนมดแดง สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 14  โรงเรียน 14 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 286 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย -หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่              
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านค าไฮใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองหินสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Area or 
Cluster sampling) โดยจับสลากห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มา 2 โรงเรียน จากจ านวนทั้งหมด 14 โรงเรียน
และสุ่มเข้ากลุ่ม (random assignment) เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน 
และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 17 คน กลุ่มทดลองได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการ
ร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน  และแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัย  โดยสร้างแบบทดสอบ
เป็น 2 ประเภทคือ แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก และแบบปฏิบัติจริง มีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 
1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดละ 6 ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 24 ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง โดยให้เด็กปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์การทดสอบจ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 3 ข้อ ข้อละ 4 ข้อค าสั่ง/ข้อค าถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Desing) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control-Group Pretest-posttest Design (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี  1  แบบแผนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม สอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลัง 
(Posttest) 

ER T1 X1 T2 
CR T1 X2 T2 

   
   
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

14 

 ความหมายของสัญลักษณ์  
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 C แทน กลุ่มควบคุม 
 R แทน การสุ่ม 
 T1 แทน การทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 
   ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 
 T2 แทน การทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 
   ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง  
 X1 แทน การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัด 
   อย่างมีแบบแผน 
 X2 แทน การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัด 
   แบบอิสระ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง (Pretest) ด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนั้นน ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ 
วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 30 นาที รวม 30 ครั้ง ในระหว่างการด าเนินการทดลองผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง (Postest) 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลระดับของความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัด
แบบอิสระ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 5. วิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนโดยรวมและรายด้าน 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

15 

ผลการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านการต่อแบบแผน อยู่ในระดับ             
ปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองพบว่า สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการต่อแบบแผน อยู่ในระดับ
ปรับปรุงและเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลอง พบว่า สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบปกติ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน หลังทดลองมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ โดยรวมและรายด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปได้ทั้ง 2 วิธี แต่การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน
สามารถสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยที่ได้สูง
กว่าการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ อภิปรายได้ดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงทั้ง 2 วิธี   
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาสอดคล้องกับปานิตา กุดกรุง (2553) ได้ศึกษาทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ 
พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและ
การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงทั้ง   
2 วิธี ทั้งนี้เนื่องจาก 
  1.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน               
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี หลังทดลองมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก กิจกรรมการ
ร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ ลงมือกระท ากับวัสดุอุปกรณ์โดยตรง                  
ผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ที่มักจะชอบหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมให้เด็กได้ใช้
ประสาทสัมผัสโดยตรงกับสื่อจะช่วยให้เด็กมีการสังเกตรายละเอียดต่างๆ อันจะพัฒนาไปสู่ความสามารถใน
ด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น (เบญจา  แสงมะลิ, 2545) สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 
1965 อ้างถึงใน  นิตยา ประพฤติกิจ, 2541) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยอยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติการทางสติปัญญาเด็กจะ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักจ าแนกรูปแบบและแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการคงที่ของรูปแบบต่างๆ สามารถ
รับรู้และเปรียบเทียบสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาได้ โดยเริ่มให้เหตุผลและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรวมกับ
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ส่วนย่อยได้ การที่เด็กวัยนี้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้นั้นเด็กต้องได้รับประสบการณ์ที่
เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้สื่อวัสดุที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่เด็กจะต้องเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส
เป็นอันดับแรก เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่ความสามารถในขั้นสูงต่อไป สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) 
กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องจัดให้เป็นรูปธรรม เด็กได้ลงมือกระท ากับ
อุปกรณ์ที่เป็นของจริง โดยกิจกรรมที่จัดเด็กเรียนรู้จะต้องให้ความเพลิดเพลิน ในการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุคือ ลูกปัดที่มีรูปทรง ขนาดและสีต่างๆ เด็กจะ
สนใจ กระตือรือร้นที่จะช่วยครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และตั้งใจฟังเวลาที่ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตั้งชื่อลูกปัดที่มีรูปร่างรูปทรงต่างๆ การใช้สื่อวัตถุของจริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ง่ายต่อการจัดเรียงต าแหน่งของ
วัตถุ เด็กสามารถสังเกตเห็นการเรียงล าดับวัตถุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Smith, 1997 อ้างถึงใน ทิพากร บุญยกุล            
ศรีรุ่ง, 2548) จากการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนดังกล่าว ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองและอยู่ในระดับดี  สอดคล้องกับการ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนมีพฤติกรรมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป โดยรวมอยู่ใน
ระดับด ี
  1.2 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังทดลองมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรม
การร้อยลูกปัดแบบอิสระเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกท าอย่างอิสระ สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กได้เลือกสื่อ อุปกรณ์ คือ ลูกปัดอย่างอิสระและตามความสนใจ เด็กได้สังเกต สัมผัส 
ส ารวจ และออกแบบวางแผนการร้อยลูกปัดดัวยตนเองเด็กจะท ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับกุลยา  
ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นพบ และได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทาง
ศิลปะสร้างสรรค์อย่างอิสระ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการคิดรวบยอดทางพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ โดยครูควร ให้
ค าแนะน าหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเอง โดยให้
เด็กได้ค้นคว้าอย่างกว้างขวางจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้โอกาสแก่เด็กในการท างานตามความพอใจ  และ
เป็นอิสระ กิจกรรมการร้อยลูกปัด จึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก ที่ให้
เรียนรู้จากการลงมือกระท า ท าให้เกิดความรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุต่างๆ เป็นการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง จึงท าให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ หลัง
ทดลองมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน หลังทดลองมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ โดยรวมและรายด้าน เนื่องจาก
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนได้รับการวางแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมในลักษณะจากง่าย
ไปยากและเป็นล าดับขั้นตอน โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน ในแต่ละวันขั้นด าเนินการผู้วิจัยออกแบบให้เด็ก
ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ วันที่ 1 ครูก าหนดแบบแผน และสาธิตการร้อยลูกปัด วันที่ 2 เด็ก
และครูร่วมกันก าหนดแบบแบบแผนและร้อยลูกปัด และวันที่ 3 เด็กก าหนดแบบแผน การร้อยลูกปัด  และ 
ร้อยลูกปัดตามแบบแผนที่ก าหนด ในทุก ๆ วันที่ท ากิจกรรมเด็กได้ฝึกสังเกต จ าและท าตามแบบ อธิบาย            
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บอกลักษณะความสัมพันธ์แบบแผนจะเกิดในล าดับและสามารถต่อแบบแผนได้สมบูรณ์ และสร้างแบบแผนได้ 
ผลงานที่ได้จากการร้อยลูกปัดในวันที่ 3 ของแต่ละสัปดาห์เด็กได้น ากลับไปบ้าน เด็กจึงท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีอิสระในการคิดออกแบบผลงานของตนเอง รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ โดยเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก เช่น ท าที่แขวนกระเป๋า สร้อยข้อมือ ท าที่แขวนโทรศัพท์ให้คุณแม่ เป็นต้น และแบบ
แผนในการร้อยลูกปัดเริ่มจากหนึ่งเกณฑ์ เช่น สลับสี หรือสลับรูปร่าง หรือสลับขนาด ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็น
ต้นไป เพ่ิมเกณฑ์เป็น 2 หรือ 3 เกณฑ์ ตามล าดับและรูปแบบซับซ้อนขึ้น สอดคล้องกับแนวการจัด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2554) กล่าว
ว่า ควรจัดกิจกรรมแบบรูปให้เด็กคุ้นเคยและมีทักษะเป็นชนิดๆ ไป ไม่ปะปนกัน เริ่มต้นจากแบบรูปที่ไม่
ซับซ้อนมีความสัมพันธ์เพียงหนึ่งอย่าง แล้วจึงปรับเปลี่ยนเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น            
เมื่อเด็กมีทักษะในแบบรูปแต่ละชนิดแล้วจึงให้เด็กสร้างสรรค์แบบรูปโดยอิสระ สอดคล้องกับกุลยา  ตันติผลา
ชีวะ (2551) และนิตยา ประพฤติกิจ (2541) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องได้รับการวางแผน การเตรียมการ ที่มีล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยากเป็นล าดับต่อเนื่องท าให้การเข้าใจ
คณิตศาสตร์ของเด็กพัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป สอดคล้องกับเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ 
(2542) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ใด
ประสบการณ์หนึ่งเป็นครั้งแรกก็อยากคิดจะท าให้ได้ ดังนั้นกิจกรรมที่จัดเกิดให้เด็กการเรียนรู้จะเพ่ิมความยาก
ขึ้นทีละน้อย ตามล าดับ ให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดด้วยตัวเอง และน าไปสู่ข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้
เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอิสระ 
 ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน สามารถ
พัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปด้านการจ าและท าตามแบบ การบรรยายแบบ
แผน การต่อแบบแผน และการสร้างแบบแผน ของเด็กปฐมวัยได้ ดังนั้นผู้ที่สนใจในการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการร้อยลูกปัดแบบอย่างมีแบบแผน สามารถศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับระยะเวลา พัฒนาการ ความสนใจ  
และอายุของเด็กได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ควรน ากิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนไปจัดวางไว้ในมุมเครื่องเล่นสัมผัส ให้เด็กได้ฝึกฝน            
การร้อยลูกปัดเพ่ือพัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนและกิจกรรม          
การร้อยลูกปัดแบบอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น มิติสัมพันธ์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผนกับกลุ่มตัวอย่าง
อ่ืน เช่น เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประเภทเด็กสมาธิสั้นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปจากการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
ศิลปะรูปแบบต่างๆ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ วัสดุของจริง หรือวัสดุธรรมชาติต่างๆ 
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 4. ควรมีการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยในระดับอายุอ่ืนๆ โดยใช้
กิจกรรมการร้อยลูกปัดอย่างมีแบบแผน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ในครั้งนี้ คือเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลา
ในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
แผนการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ และแบบทดสอบแบบปฏิบัติจริงวัดทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One-Group Time 
Series Design วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า One-ay–Repeated-
Measured–ANOVA ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลองการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ โดยรวม
ทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างการทดลองการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ แยกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการต่อเข้าแยกออกจากกันของวัตถุ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้าน
ความสามารถในการจ าแนกเหมือนความต่าง ด้านความสามารถในการระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เป็น
อันดับเท่ากัน แยกเป็นรายด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop mathematics Basic skills on the spatial relation ability of 
young children using soil modeling activity based on Waldorf approach. subjects in this study were 
5-6 years old who were in kindergarten 2 first semester, academic year 2012 at Chadhee  
tammatinnopatum School, Uboonratchatani Primary Education Service Area 3. They were 
selected by cluster random sampling of 26 children. The experiment was conducted for 40 
times within 8 weeks - 5 days a week and 40 minutes per day. The research instruments were 
the modeling activities based on Waldorf approach plan and Spatial relation Ability mathematics 
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basic skills Test for young children developed by the researcher. The design of this study was One- 
Group Time Series Design. The statistic of One–Way–Repeated-Measured–ANOVA The results 
showed that 1) The development of Mathematics Basic skills on Spatial relation Ability of 
young children. Before and during the trial event by using soil modeling activity based on 
Waldorf approach. The higher overall statistically significant at the .05 levels. 2) The development 
of Mathematics Basic skills on Spatial relation Ability of young children. Before and during the 
trial event by using soil modeling activities based on Waldorf approach. Classified by each aspect 
found that connected to the dissociation of the object very first. The second is the same 
difference. The relative position of things is equal. Classified by each aspect the higher 
statistical significance at the .05 levels. 
 
ค าส าคัญ 
           กิจกรรมการเรียนการสอน,คณิตศาสตร์,มิติสัมพันธ์,เด็กปฐมวัย,กิจกรรมการปั้น,วอลดอร์ฟ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์มีความส าคัญกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นอย่างมากผู้ที่มีทักษะ
มิติสัมพันธ์ดีจะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยง เรียนรู้เร็ว รู้จักคิด
วางแผนและมีจินตนาการกว้างไกล สามารถจัดกลุ่มรูปแบบต่างๆ ในสมองได้ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตได้ด้วยดี (อัญชลี รัตนชื่น, 2550) ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจลักษณะส าคัญของ
ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสามารถ
ทางด้านมิติสัมพันธ์ จึงไม่เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ ท าให้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยอาจจะเกิด
ด้านอ่ืนๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กไทยยิ่งหดหายไป (ล้วน สายยศ, 2543) 
ดังนั้น เด็กควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการรับรู้มองเห็นภาพ
อย่างถูกต้อง และสามารถจ าแนก รูปร่าง รูปทรง ขนาด ต าแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดของวัตถุ 
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง การประกอบวัตถุเข้าด้วยกัน การแยกวัตถุออกจากกัน โดยจัดสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาในการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเด็กในช่วง
ปฐมวัยและวัยต่อไป (เพ็ญทิพา อ่วมมณี, 2547) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้
และมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ต่อไป  
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์มีหลายวิธีซึ่งสอดคล้องกับ  
แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ (อัญญมณี บุญซื่อ, 2551) กล่าวว่า แนวคิดทางการศึกษา วอลดอร์ฟ เป็นอีกแนวคิด
หนึ่งที่เชื่อว่า เด็กจะซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวและเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ (Imitation) สิ่งส าคัญส าหรับเด็ก
วัยนี้คือ การเป็นแบบอย่างและการท าตาม ท าให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) และมีเจตจ านงมุ่งมั่น (Will) 
รูปแบบการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยจึงมีหลักส าคัญคือ การท าซ้ า (Repetition) จังหวะเวลาที่สม่ าเสมอ 
(Rhythm) กิจกรรมในโรงเรียนต้องเป็นไปตามจังหวะสม่ าเสมอ ความเคารพและการน้อมรับคุณค่าของทุกสิ่ง 
(Respect) การจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539) เป็นการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระท ากับดินเหนียว ด้วยการนวด การทุบ การตี การคลึง การบีบ ปั้นให้เป็นรูปร่าง 
รูปทรงต่างๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติประกอบการปั้น ได้แก่ แท่งไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ก้อนหิน กรวด เชือกป่าน เปลือกหอย 
เมล็ดพืช โดยยึดหลักการท าซ้ า จังหวะที่สม่ าเสมอ และความเคารพและการน้อมรับคุณค่าของทุกสิ่ง เด็กได้
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แสดงความคิดจินตนาการ แสดงออกทางอารมณ์สุนทรียภาพ ความรู้สึกของตนอย่าง เต็มที่ มีองค์ประกอบใน
การจัดกิจกรรมคือ การเลียนแบบ ส่งเสริมจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
นอกห้องเรียนในการท ากิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟจะท าให้เด็กได้ฝึกสังเกต 
จ าแนกความเหมือนความต่างของวัตถ ุจัดวางระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน การต่อเข้าดึงแยกออกจากกัน
ของวัตถ ุสอดคล้องกับ มาเยสกี้ (Mayesky, 1998  อ้างถึงใน ปัทมา แจมจ ารัส, 2548) ที่กล่าวว่า การปั้นช่วยพัฒนา
ประสาทสัมผัสการรับรู้ความเข้าใจ และการชื่นชมจากการสัมผัสรวมทั้งเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปร่าง 
สัดส่วน ความมั่นคงแข็งแรง และการเรียนรู้ที่จะสร้างวัตถุด้วยมือตนเองกิจกรรมการปั้นดินเหนียวของเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา วอลดอร์ฟ ท าให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์จาก
การการเลียนแบบการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการที่ซ้ าๆ  และสม่ าเสมอการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ฝึก
จินตนาการการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันจะซึมซับคุณธรรม จริยธรรมอัน
ดีงามจากครูผู้สอนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเป็นต้นแบบทางการกระท า ความคิด ความรู้สึกและการแสวงหาความรู้
ให้แก่เด็ก ท าให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และความดีงาม อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ การปั้นดิน
เหนียวจึงเป็นการน าแนวคิดหลักการสอนมาสอดแทรกให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ด้วยความส าคัญและเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนววอ
ลดอร์ฟ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ให้กับเด็กในระดับปฐมวัย และน าผล
การศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นดิน
เหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชาย หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลในกลุ่มเครือข่ายที่ 5 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ านวน 12 โรงเรียน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 258 คน        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชาย หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ใน ชั้นอนุบาลปีที่ 2                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียว ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ จ านวน 40 กิจกรรม 
แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริงวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยและแบบบันทึก
พฤติกรรมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการทดลองการจัด
กิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ โดยรวมทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 2. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างการทดลองการจัด
กิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการต่อ
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เข้าแยกออกจากกันของวัตถุ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านความสามารถในการจ าแนกความเหมือน
ความต่าง ด้านความสามารถในการระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน เป็นอันดับเท่ากัน แยกเป็นรายด้าน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยดังกล่าวมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้มาอภิปรายผลจากค่าสถิติ แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง
วัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือขายสถานศึกษาที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามล าดับดังนี้ 
 1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างการทดลองการจัด
กิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟคือ ด้านความสามารถในการจ าแนกความเหมือนความต่าง 
ด้านความสามารถในการระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กันด้านความสามารถในการต่อเข้าแยกออกจากกัน
ของวัตถุ โดยรวมทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการปั้นดิน
เหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง โดยการลงมือกระท ากับสื่อและวัสดุโดยผ่านประสาทสัมผัส ระหว่างท ากิจกรรมเด็กได้ใช้วิธีการ
ต่างๆทางการปั้นที่หลากหลาย เช่น เด็กสังเกตวัสดุ  จ าแนกเปรียบเทียบความเหมือนความต่างในการเลือกวัสดุ                 
มาวางแผนออกแบบผลงาน น าวัสดุจัดวางต าแหน่งต่าง  ๆที่สัมพันธ์กัน ตกแต่งต่อเข้าแยกออกและแสดงออกเป็นผลงาน 
ดังที่ เพียเจท์ (Piaget, 1965 อ้างถึงใน นิตยา ประพฤติกิจ, 2541) กล่าวว่า เด็กจะต้องได้รับประสบการณ์หลายอย่างที่
ตนเองได้ลงมือปฏิบัติ สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก็คือ การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ใช้สิ่งของนั้นๆ 
ได้สืบค้น   ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ได้คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนจากการที่เด็กได้ทดลอง ทดสอบ และค้นหา จะช่วย
ให้เด็กค่อยๆพัฒนาไปสู่ขั้นสูงต่อไป เช่นเดียวกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2541) การจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อและวัสดุที่เด็ก มีส่วนร่วมในการจัดหา เลือกวัสดุด้วยตนเอง เช่น ผู้วิจัย
สนทนากับเด็กเรื่องสื่อวัสดุธรรมชาติที่จะน ามาตกแต่งประกอบการปั้นดินเหนียวในวันต่อไป ให้เด็กน าสื่อวัสดุจาก
ธรรมชาติมาจากบ้านมาใช้ท ากิจกรรมการปั้นดินเหนียว จึงท าให้เด็กเห็นคุณค่า ประโยชน์ของวัสดุ เป็นการน้อมรับ
คุณค่าของทุกสิ่ง และเป็นการเรียนรู้จากวัสดุของจริง สอดคล้องกับ เพียเจท์ (Piaget, 1965 อ้างถึงในนิตยา 
ประพฤติกิจ, 2541) กล่าวว่าการสอนโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น และ
สามารถสร้างภาพในใจได้ชัดขึ้น ดินเหนียวสามารถน ามาปั้นแต่งเป็นรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆ  ได้ สามารถสร้างสรรค์เป็น
ผลงานทางศิลปะที่มีมิติได้อย่างน่าสนใจ เช่นเดียวกับกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง ค้นหา 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี  
 2. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างการทดลองกิจกรรมการปั้นดิน
เหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการต่อเข้าแยกออกจากกัน
ของวัตถุ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านความสามารถในการจ าแนกความเหมือนความต่าง                 
ด้านความสามารถในการระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน เป็นอันดับเท่ากัน แยกเป็นรายด้านสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากด้านความสามารถในการจ าแนกความเหมือนความต่าง การจัดกิจกรรม
การปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  
 ด้านความสามารถในการจ าแนกความเหมือนความต่าง จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียว
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ พบว่าขณะที่เด็กท ากิจกรรมการปั้นดินเหนียว เด็กสังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก
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ความเหมือนความต่างจากสื่อและวัสดุธรรมชาติต ก่อนน ามาออกแบบและตกแต่งผลงานให้เป็นรูปร่าง รูปทรง
ต่าง ๆ ด้วยวัสดุที่ตนเองมีส่วนร่วมในการจัด เลือกน ามาประกอบการปั้น ดังที่ เพียเจท์ (Piaget, 1965 อ้างถึงใน                   
หรรษา นิลวิเชียร, 2535) กล่าวว่า เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้สัมผัส ได้กระท ากับวัตถุของจริง เป็นการสร้าง
ความรู้ด้วยการสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความต่างจากวัตถุของจริง ซึ่งเป็นทักษะมิติสัมพันธ์ของเด็ก เช่นเดียวกับ 
ไวสก๊อตกี้ (Vygotsky อ้างถึงในทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง, 2547) เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือกระท า เพราะเด็กจะได้รับ
ประสบการณ์ตรงและเป็นการค้นพบด้วยตนเอง การท ากิจกรรมของเด็ก จากการสังเกต พบว่า เด็กบางคนสังเกต 
เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของวัสดุที่น ามาใช้ประกอบการปั้น ก่อนวางแผนออกแบบผลงานแล้วจึงใช้วัสดุ
ตกแต่งประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ เกิดรูปร่าง รูปทรง แสดงออก เป็นผลงานตามความคิดของเด็ก                    
ด้านความสามารถในการระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน จากการสังเกตการจัดกิจกรรม การปั้นดินเหนียวตาม
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟ พบว่า เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการปั้นดินเหนียวเด็กวางแผนออกแบบผลงาน และ
เด็กได้เลือกวัสดุเพื่อจัดวางต าแหน่งที่สัมพันธ์ประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดรูปร่าง รูปทรง เด็กได้เรียนรู้การจัดวาง
ระบุต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กันของวัตถุจากด้านหน้า ด้านหลัง ระหว่างใกล้ ไกล ข้างซ้าย ข้างขวา บน ล่าง ข้างใน 
และข้างนอก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์  ช่วยให้เด็กพัฒนา
ความเข้าใจในเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมิติในการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่เด็กได้ใช้
ความสามารถของเด็กที่บอกหรือแสดงได้ว่าสิ่งต่าง  ๆ ที่เห็นอยู่ในต าแหน่งใด ดังที่ เพียเจท์ (Piaget, 1965 อ้างถึงใน                
นิตยา ประพฤติกิจ, 2541) กล่าวว่า การจัดล าดับความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านมิติ
สัมพันธ์ (Spatial Relationships) เป็นความสามารถความเข้าใจขนาดและมิติต่างๆ ได้แก่ ระยะใกล้-ไกล รูปทรง, 
พ้ืนที่, ทิศทาง เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ที่จัดให้เด็กกระท ากับวัสดุอย่างหลากหลายจะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้ดี ในการท ากิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส ในการหยิบ
จับ สัมผัส ประกอบวัสดุต่างๆ เพ่ือให้เกิดรูปร่าง รูปทรง และผลงานตามความคิดของเด็กและส่งเสริม
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญทิพา อ่วมมณี (2547) ได้ศึกษาผลการวิจัยความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ลวดก ามะหยี่ในการท ากิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเด็กได้คิด 
วางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคด์้วยตนเอง จึงส่งผลต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น 
 ด้านความสามารถในการต่อเข้าแยกออกจากกันของวัตถุ จากการสังเกตการจัดกิจกรรม การปั้นดิน
เหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟนั้น พบว่า เด็กได้ใช้ความคิดในการออกแบบการปั้นดินเหนียว จัดตกแต่งวัสดุต่อ
เข้ากับส่วนต่างๆ ของผลงาน มีการดึงจากส่วนต่างๆแยกออกมา เพ่ือจัดตกแต่งแล้วแสดงเป็นผลงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับ แนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าวว่า ควรให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสในการเล่น ส ารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550) และสิ่งต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดการปั้นในการ
ต่อเข้าแยกออกจากกันของวัสดุต่างๆ เด็กได้จินตนาการออกแบบตกแต่งผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการ
ปั้นดินเหนียว ช่วยให้เด็กค้นหาชิ้นส่วนใดเป็นชิ้นส่วนที่ต่อเข้าไป ชิ้นส่วนใดเป็นชิ้นส่วนที่แยกออกไป เด็กจะ
พัฒนาความเข้าใจในเรื่องการต่อเข้าแยกออกจากกันของวัตถุ สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 อ้างถึงใน 
สุภาพร ดีแอล, 2551) มิติในการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่เด็กได้ใช้ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการใช้
จินตนาการ บอกหรือแสดงให้เห็นว่า เมื่อน าชิ้นส่วนสองชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันแล้วจะเกิดเป็นสิ่งที่ก าหนด และจาก
สิ่งที่สมบูรณ์หากน ามาแยกย่อยแล้วจะมีสิ่งใดบ้างที่เป็นส่วนของสิ่งที่สมบูรณ์  เด็กจะเรียนรู้ลองผิดลองถูกจาก
การเลือกหยิบดินเหนียว ในแต่ละวันเด็กจะพิจารณาเลือกขนาดดินเหนียวสังเกต ได้จ าแนกวัสดุ จากการมองเห็น    
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ด้วยตนเอง ในการคิดจินตนาการออกแบบผลงานว่าควรต่อเข้าหรือแยกออกอยู่ในต าแหน่งใด หรือทิศทางใด เด็ก
เกิดการเรียนรู้เรื่องความเหมือนความต่างของวัตถุ การวางวัตถุให้เข้ากับต าแหน่งให้สัมพันธ์กัน และการใช้วัสดุ
ต่อเข้าแยกส่วนออกให้เป็นรูปร่างทรงมิติ สอดคล้องกับ คันธรส วงศ์ศักดิ์ (2553) ได้ศึกษาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้พืชผักผลไม้ พบว่าการจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์โดยใช้ผักผลไม้ท าให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ เด็กจะเรียนรู้จากการเลียนแบบการกระท า
และการแสดงออกของครู เด็กจะซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติตนของครูตลอดทั้งวันครูควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้เด็ก 
 2. การจัดสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ ควรจัดให้มีการหยิบใช้สื่อวัสดุที่เป็นธรรมชาติและอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกเพียงพอ กับ
ความต้องการของเด็ก บรรยากาศไม่มีเสียงดังจากภายนอกเข้ามารบกวนเด็กและเป็นสถานเงียบสงบร่มรื่น             
ให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
 3. ผลงานที่เด็กท า อาจวางไว้ในมุมต่างๆของห้องเรียน หรือมีการถ่ายภาพผลงานเด็ก เพ่ือจัดเก็บแฟ้ม
สะสมผลงานเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยจาก
การจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมอ่ืนๆ  
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปั้นดินเหนียวตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟของเด็กปฐมวัย            
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ การจัดหมวดหมู่  การจ าแนกประเภท 
และสถิติและกราฟ   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วย
กาว (2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในสังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 2 ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 15 คน กลุ่มทดลองได้รับ การจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที 
รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จาก
งานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว และแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยแบบเลือกตอบ มีค่าความเชื่อมั่น 
.88 แบบรูปภาพเชิงสถานการณ์ มีค่าความเชื่อมั่น .81 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มและวัดก่อน-หลังการทดลอง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตบันทึก
พฤติกรรมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึก
ติดด้วยกาว มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึก
ติดด้วยกาว และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ มีการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดย เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว หลังการทดลองมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was (1) to compare critical thinking ability of young 
children before and after receiving experience formulation through craft paper mache 
activities and free through craft activities (2) to critical thinking ability of young children 
received experience formulation through craft paper mache activities and free through craft 
activities. 
 The sample in this study were boys and girls, with 5-6 years of young children 3st 
semester of the 2012 academic year, at Tedsaban 3 Smakke Wittayakarn School Bureau of 
Education Administrative Organization, City Municipality, Ubon Ratchatani Province. The multi-
stage random sampling was used for selecting for 15 children in each group. An experimental 
group with critical thinking ability of young children received experience formulation through 
craft activities, the control group received experience formulation free through craft activities. 
Both groups were carried by researcher for 10 weeks, 3 days per week, and 40 minutes per 
day, total experiment last 30 days. 
 The instruments used in this study were the lesson through craft paper mache activities and 
free through craft activities, Critical Thinking Ability Multiple choice Test. Reliability of .88 and Critical 
Thinking Ability Situation Test. Reliability of .81 The study was Randomized Control Group Pretest- 
Posttest Design. The researcher has collected qualitative by Ability Critical Thinking Behavior Observe 
From data. The data were analyzed by Descriptive Statistics and Inferential Statistics. 
 The results were as follow: 
 1. The Critical Thinking Ability of young children received experience formulation through 
craft paper mache activities was significantly higher at .05 levels. 
 2. The Critical Thinking Ability of young children reciceved experience formulation through 
craft paper mache activities and The Critical Thinking Ability of young children received experience 
formulation free through craft activities was significantly different at .05 levels. 
 
ค าส าคัญ   
              การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ปัญหาเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น เช่นมีเด็กนักเรียนอายุ 12 ปี เลียนแบบเรื่องราวในเว็บไซต์ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ในทางที่เสื่อมเสีย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการตอกย้ าให้ผู้ใหญ่ในสังคมได้ตระหนักและหาเหตุผลว่า 
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เพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นในสังคมไทย เป็นเพราะเด็กกลุ่มนี้ขาดกระบวนการ “คิด” “ไม่ได้ยั้งคิด” 
“ไม่ได้ไตร่ตรอง” ขาดการพิจารณาว่าสิ่งที่ “จะกระท า” หรือ “ได้กระท าอยู่”  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินภายนอกด้านผู้ เรียนในมาตรฐานที่  4 ไว้ว่า ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                        
คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และมีข้อก าหนดส าหรับ
การศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
เหมาะสมกับวัย (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) การคิดวิจารณญาณถือได้
ว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการคิดแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นในการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา             
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นอันดับแรก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นสิ่งที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยการฝึกทักษะการคิดพ้ืนฐานก่อน และเพ่ิมความซับซ้อนให้มากขึ้น 
เป็นความคิดระดับกลาง ถ้าได้ฝึกฝนอยู่เสมอก็จะกลายเป็นการคิดระดับสูงหรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551)  

จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณในเด็กปฐมวัยของสุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2551) 
ซึ่งได้จ าแนกการคิดวิจารณญาณไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง             
การตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้เสกสรร มาตวังแสง (2552) ยังได้จ าแนกการคิดวิจารณญาณไว้        
4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การสังเคราะห์ และการประเมินค่า จารุวรรณ คงทวี (2551) ได้
จ าแนกการคิดวิจารณญาณ ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ การจ า การจ าแนก การเชื่อมโยง และการสรุปอ้างอิง               
รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ (2550) ได้จ าแนกการคิดวิจารณญาณไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ การจ าแนก การเชื่อมโยง              
การประเมินค่า และการประยุกต์ใช้ ส่วนปริยานุช จุลพรหม (2547)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) กล่าวว่า 
พัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ปี ในขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึ้น รู้จักแยก
ประเภทและแยกชิ้นส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจ านวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แต่ไม่
ชัดเจนนักสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักใช้ความรู้ในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหา
อีกสิ่งหนึ่ง และสามารถใช้เหตุผลทั่วๆ ไป มาสรุปแก้ปัญหา การคิดของเด็กมีเหตุผลขึ้น แต่การคิดออกมาในสิ่ง
ที่เขารับรู้หรือสัมผัสจากภายนอก (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544 อ้างถึงใน Guilford, 1967) The nature 
of human intelligence) เด็กจะพัฒนาได้ดีเพียงใด เด็กต้องได้รับประสบการณ์หลายๆ อย่างที่ตนเองได้ลง
มือปฏิบัติโดยใช้วัสดุรูปธรรม ได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งสภาพที่จงใจหรือมีการ
วางแผนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ สิ่งส าคัญการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือ การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้สิ่งของนั้นๆ 
ได้สืบค้น ได้เลือก ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ได้คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กค่อยๆ พัฒนา
ไปสู่ขั้นที่สูงต่อไป (นิตยา ประพฤติกิจ, 2541) ทั้งนี้กิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ
เด็กได้ คือ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เพราะกระบวนการท างานศิลปะประดิษฐ์นั้น เด็กจะเริ่มจากการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งเป็นประสบการณ์ การบูรณาการความคิดและจินตนาการเข้าด้วยกัน ย่อมเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้าน
หนึ่งที่เหมาะสมกับวัยเด็กอย่างมาก เป็นการช่วยพัฒนาด้านการเรียน หรือพัฒนาด้านสติปัญญาโดยตรง 
เพราะประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะเด็กจะต้องคิด ส ารวจตรวจสอบ สร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กับวัสดุเป็น
การช่วยให้เด็กได้เรียนด้วยการกระท าจริง และมีประสบการณ์ตรงโดยให้โอกาสเด็กในการเล่น ส ารวจ ทดลอง 
มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2545) อีกทั้งกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ส่งเสริมให้สามารถดัดแปลงและประดิษฐ์สร้างสรรค์ ตกแต่งหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ย่อมมีผลต่อเนื่อง
ไปสู่ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้จินตนาการ ประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
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ทั้งในแง่รูปทรง สี วิธีการและเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น เป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ให้สวยงาม
น่าสนใจ นอกจากนั้นการสร้างสรรค์ในแต่ละกิจกรรมยังต้อง คิดหลายด้านและหลายครั้ง ทั้งคิดวิเคราะห์              
คิดสังเคราะห์ เปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณ และคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่แน่นอน (วิรุณ ตั้งเจริญ, 
2539)  

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยของ สุทธาภา โชติประดิษฐ์ 
(2551) ; ปริยานุช จุลพรหม (2547) ; จารุวรรณ คงทวี (2551) ; เสกสรร มาตวังแสง (2552) ; รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ 
(2550) ; ได้ผลสอดคล้องกันว่า เด็กได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสื่อความหมายเป็นฐาน การจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ การจัดกิจกรรมละเลงสีด้วยนิ้วมือ  การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  และการจัด
ประสบการณ์การเล่นน้ าประกอบสื่อ มีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นหลังการทดลอง แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณในรูปแบบต่างๆ มีส่วนช่วยให้เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการคิด
เพ่ิมข้ึน  

การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากกงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว                
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ หยิบจับ สัมผัส ลงมือกระท าผ่านสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุหาง่าย 
เด็กคุ้นเคย และพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น กระดาษชนิดต่างๆ ขวดพลาสติก กล่องนม แกนกระดาษทิชชู่ 
ลูกโป่ง เป็นต้น กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว ยังสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น การปั้นจากกระดาษ การปะติดจากโครงสร้างที่ประกอบขึ้น การปะติดบนระนาบ การอัดพิมพ์ กิจกรรม
เหล่านี้ส่งเสริมให้เด็กสามารถดัดแปลงสิ่งแปลกใหม่ที่ต่างไปจากแบบเดิม มีความคล่องแคล่วในการคิด 
สอดคล้องกับแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550) กล่าวว่า ขั้นการเรียนจากการ
กระท า (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระท าช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระท า การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยต้องมีวิธีการ
กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดโดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด หรือใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กแสดงออก
ทางความคิด เพ่ือให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตัดสินอย่างไตร่ตรองหรือกล้า
แสดงออกทางความคิด ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กเกิดกระบวนการคิดขึ้นในตนเอง จึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
นอกจากจะท าให้เด็กตระหนัก และไตร่ตรองก่อนลงมือกระท าเรื่องใดๆ แล้ว กระบวนการคิดที่ดียังส่งเสริมให้
เด็กคิดต่อยอดและคิดแตกฉาน ซึ่งการคิดสามารถที่จะพัฒนาและฝึกฝนได้โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก 
กระบวนการคิดสามารถสร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย โดยกระบวนการในการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว สามารถส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยง  และ    
มีเหตุมีผล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประเมินค่าได้ ท าให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการคิด
ที่ซับซ้อนและเป็นพื้นฐานการคิดข้ันสูงต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การ
ผนึกติดด้วยกาว เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากกิจกรรมที่กระตุ้นและท้าทายให้เด็กได้ริเริ่ม เกิดการสังเกต ส ารวจ 
วางแผน ลงมือปฏิบัติ น าเสนอและทบทวนผลงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษ
ที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว เพ่ือน าผลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง
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กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน ากระบวนการไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ของเด็กต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาวมีผลต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง                    
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกาว                        
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาวและการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรได้แก่ เด็กปฐมวัย  ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี   5 โรงเรียน จ านวน 11 
ห้องเรียน รวม 242 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 15 คน 
และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จ านวน 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
แบบอิสระ  
 2. เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
  2.1 แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วย
กาว และแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ  
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยแบบเลือกตอบ 
แบบรูปภาพเชิงสถานการณ์  
  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  3.1 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์ 
   3.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.1.2 สร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษ
ที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว และแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ    
   3.1.3 น าแผนการจัดประสบการณ์ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน า 
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   3.1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
5 ท่าน โดยเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยมีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวัยอย่างน้อย 5 ปี ตรวจพิจารณาหาความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรม จุดประสงค์ สื่อ และ
การประเมินผล  
   3.1.5 น าแผนการจัดประสบการณ์ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญแล้วมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ความเห็นตรงกัน 3 ใน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ระหว่าง 0.80-1.00  
   3.1.6 น าแผนการจัดประสบการณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try Out) กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 24 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   3.1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์              
เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 
  3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ 
   3.2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
   3.2.2 สร้างแบบทดสอบและคู่มือวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของ
เด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบเลือกตอบ และ
แบบรูปภาพเชิงสถานการณ์ 
   3.2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคู่มือเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับแก้ตามค าแนะน า 
   3.2.4 น าแบบทดสอบและคู่มือวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในระดับปฐมวัย และส าเร็จการศึกษาตั้งแต่
ระดับปริญญาโทขึ้นไปตรวจสอบ เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความ
สอดคล้อง จ านวน 5 ท่าน 
   3.2.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคู่มือ
ด าเนินการทดสอบที่ผ่านตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาคัดเลือกและปรับแก้แบบทดสอบบางส่วน คัดเลือกข้อที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์พิจารณาความเห็นตรงกัน 3 ใน 5 ท่าน 
   3.2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กอนุบาลปีที่ 3  
อายุ 5-6 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ ซ่ึงแบบทดสอบตอนที่ 1 คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และน ามาหาค่าความ
ยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยค่าความยากง่าย (P) ใช้เกณฑ์พิจารณาระหว่าง 0.2-0.8 และ                
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ข้อสอบตอนที่ 2 แบบรูปภาพเชิงสถานการณ์              
โดยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์     
   3.2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ที่ผ่านการคัดเลือกมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder -Richardson) ใช้สูตร KR- 
20 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521) ซึ่งแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 
และแบบทดสอบรูปภาพเชิงสถานการณ์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest - Posttest 
Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
  
ตารางท่ี 1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่ม สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 
ER 
CR 

T1 
T1 

X1 
X2 

T2 
T2 

   
ER แทน กลุ่มทดลอง 

 CR แทน กลุ่มควบคุม 
 X1 แทน การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติด
   ด้วยกาว 
 X2 แทน การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ 
 
  4.1 ผู้วิจัยท าการทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pretest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ในวัน 
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 40 นาที รวม 30 ครั้ง ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยทดลองสลับกันระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเวลา 09.00-09.40 น. และเวลา 09.50-10.30 น. ในระหว่างด าเนินการทดลอง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล  
  4.2 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 10 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
ที่ใช้ก่อนการทดลอง และน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   - ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   - ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
   - การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้           
t-test แบบ Dependent Samples (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ, 2538)  
   - การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ t - test แบบ Independent Samples (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ, 2538) 
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ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอย่างมีคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว ใช้  t-test             
แบบ Dependent Samples  
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและ
    หลัง ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติด
    ด้วยกาว  
 
กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม n   S.D. t 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

44 
44 

15 
15 

17.33 
38.80 

1.75 
1.52 

42.44* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงาน
กระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกาวหลังการทดลองมีความสารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว และการจัดประสบการณ์
โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ ใช้ t-test แบบ Independent Samples ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองที่
   ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว 
   และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ  
 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม n   S.D t 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

44 
44 

15 
15 

38.80 
22.06 

1.52 
2.46 

22.38* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงาน
กระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
แบบอิสระ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติด
ด้วยกาวมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

X

X
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงาน
กระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยส ารวจ สังเกต หยิบ จับ สัมผัส ลงมือกระท ากับวัสดุอุปกรณ์โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่มักจะชอบหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วย
ความอยากรู้อยากเห็นสอดคล้องกับเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าวว่า เด็กในช่วง 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบ
ยอดกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีข้ึน รู้จักแยกแยะประเภท และรู้จักชิ้นส่วนของวัตถุ และสามารถใช้เหตุผลมาสรุป
แก้ปัญหาโดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
จากกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว เน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ ที่เด็กและครูช่วยกัน
จัดเตรียมก่อนการด าเนินกิจกรรม ซึ่งใช้วัสดุที่ใกล้ตัวเด็กที่เด็กเคยเห็นแต่ไม่เคยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษนิตยสาร กระดาษใบปลิวโฆษณา กล่องกระดาษ กล่องนม ขวดนม ขวดน้ า 
ลูกโป่ง และวัสดุเหลือใช้อ่ืน ในขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ หยิบ จับ สัมผัสกับวัสดุสิ่งของ เด็กได้ส ารวจ สังเกต 
จ าแนกความเหมือนความแตกต่างตามลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด เพ่ือน ามาใช้ในการวาง
แผนการท างาน โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ มาใช้เป็นข้อมูลเพ่ื อน ามาสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิด เด็กได้น าเสนอและทบทวนผลงาน บอกเล่าถึงวิธีการเลือกใช้วัสดุและความพึงพอใจของ
ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของเอนนิส (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ 2545 อ้างถึงใน Ennis, 1987) 
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ สามารถส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทางความคิดได้เป็นอย่างดี และในการท างานศิลปะ
ประดิษฐ์นั้น เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กได้มีโอกาส สัมผัส หยิบจับต้องสิ่งต่างๆ จะท าให้เด็กมี
ทักษะในการพัฒนาประสาทสัมผัสรับรู้ และเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความคิดอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญา ทั้งนี้การพูดถึงความคิดของตนเอง ลงมือกระท าตามความคิด เป็นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะท าให้รู้เท่าทันความคิด สามารถประเมินความคิด รู้จักควบคุมและปรับเปลี่ยน
ความคิดของตนได้ กิจกรรมดังกล่าวฝึกให้เด็กสังเกต ส ารวจ แยกแยะวัสดุตามคุณสมบัติและความเหมือน 
ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการท ากิจกรรม เพื่อน ามาสู่การวางแผนโดยใช้ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์
ใหม่จากวัสดุที่เด็กเคยเห็น และคุ้นเคย หลังจากนั้นเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ น าเสนอ และ
ทบทวนผลงานถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการน าวัสดุมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานหลังจากท ากิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว จากการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกาว
ดังกล่าว ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง เมื่อพิจารณา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์จากงานกระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกาว เป็นรายด้าน พบว่าหลังทดลอง เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นทุกด้านคือ ด้านการเชื่อมโยง ด้านการวิเคราะห์ ด้านการประเมินค่า และ
ด้านการสังเคราะห์ ตามล าดับ  
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติด
ด้วยกาวและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ มีความสามารถทางใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว หลังทดลองมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ              
ทั้งโดยรวมและรายด้านอภิปรายได้ดังนี้ เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์จากงานกระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกาว ในแต่ละวันผู้วิจัยได้วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนจากง่ายไปยาก ลักษณะของรูปแบบกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ด าเนินการจัด
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กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 หลังจากครบ 5 สัปดาห์ จึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือวนซ้ าอีก 5 สัปดาห์ จนครบ  
10 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละวันในขั้นด าเนินกิจกรรม เด็กได้สังเกต ส ารวจ วางแผนการท างานลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
น าเสนอและทบทวนผลงาน ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เนื่องมาจากการท ากิจกรรมที่เป็น
ล าดับขั้นตอนทุกวันและทุกกิจกรรม เช่น สัปดาห์ที่ 1,6 กิจกรรมการปั้นกระดาษ สัปดาห์ที่ 2,7 กิจกรรมอัดพิมพ์ 
สัปดาห์ที่ 3,7 กิจกรรมปะติดบนโครงสร้าง สัปดาห์ที่ 4,8 กิจกรรม  ปะติดบนระนาบ สัปดาห์ที่ 9,10 กิจกรรม
บูรณาการสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมปะติดบนโครงสร้าง วันที่ 1 กิจกรรมเลือกและเตรียมวัสดุ                   
เด็กสังเกต ส ารวจ หยิบ จับ สัมผัส วัสดุ เช่น ขวดน้ า กล่องนม แกนกระดาษ จานกระดาษ แก้วกระดาษ กล่อง
กระดาษ ลูกโป่ง กระดาษหนังสือพิมพ์ หลังจากท่ีเด็กได้สังเกต ส ารวจวัสดุที่หลากหลายเด็กบอกได้ว่าขวดน้ ามี
ลักษณะโค้ง สีใส กล่องกระดาษแข็งเป็นแผ่นสีเหลี่ยมมีสีน้ าตาล หรือกล่องกระดาษกับหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
เพราะเป็นกระดาษ ขวดน้ าพลาสติกกับแก้วพลาสติกเหมือนกันเพราะเป็นพลาสติก และใส่น้ าได้ เป็นต้น               
ในขั้นนี้ส่งผลให้เด็กเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการวิเคราะห์ ในขณะที่เด็กลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541 อ้างถึงใน Bruner. n.d.) เด็กจะเกิดการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง การที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถด้านการคิด
วิจารณญาณ ควรให้เด็กท ากิจกรรมที่ได้ใช้ความคิด ได้แก้ปัญหาต่างๆ ได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นกิจกรรม
ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือค้นหาค าตอบข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้นเด็กวางแผนการท างาน              
โดยการวาดรูปลงกระดาษที่เตรียมไว้เพ่ือวางแผนประดิษฐ์ผลงานของตนเอง โดยเลือกวัสดุ จากกิจกรรมเลือก
และเตรียมวัสดุ จากการสังเกตการท ากิจกรรม เด็กเลือกกล่องนม ขวดน้ า ฝาน้ าอัดลม 4 ฝา เด็กบอกได้ว่าที่
เลือกวัสดุเหล่านี้ เพราะจะน ามาประดิษฐ์เป็นรถบรรทุกน้ ามัน เคยเห็นอยู่ที่ท างานของพ่อ ซึ่งในขั้นนี้เด็ก
สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่                 
ซึ่งประสบการณ์เดิมคือ เคยเห็นที่ท างานของพ่อ และเมื่อเห็นวัสดุที่หลากหลาย จึงได้เลือกเพ่ือจะน ามา
ประดิษฐ์เป็นรถบรรทุกน้ ามัน ส่งผลให้ในขั้นนี้เด็กเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับเพียเจต์ (ทิศนา แขมมณ,ี 2550) กล่าวว่า การสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคย
หรือมีประสบการณ์มาก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า หลังจากนั้นเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่วางแผนไว้ จากการสังเกตการท ากิจกรรม เด็กอธิบายถึงวิธีการในการรวบรวมวัสดุเพ่ือประดิษฐ์เป็น
ผลงาน เช่น เมื่อเด็กเลือกกล่องนม ขวดน้ า ฝาน้ าอัดลม เด็กบอกได้ว่าจะตัดกล่องนม และตัดขวดน้ าออก
ครึ่งหนึ่ง ให้ปลายขวดด้านที่เป็นรูอยู่ด้านบน ท าเป็นหัวรถจะได้เหมือนท่อมีควันออก ส่วนกล่องนมท าตัวรถ 
และใช้ฝาน้ า อัดลมติดใส่ เป็นล้อรถและใช้  สก๊อตเทปติดรอบๆ ส่งผลให้ในขั้นนี้เด็กเกิดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการสังเคราะห์ สอดคล้องกับศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และอุษา ชูชาติ (2545) กล่าวว่า 
การสังเคราะห์เป็นการน าความรู้หลายๆ ทางมาประกอบกันเพ่ือสร้างเป็นแผนงานใหม่ขึ้นมา หลังจากนั้นเด็ก
น าเสนอและทบทวนผลงาน โดยการเล่าถึงผลงาน ถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้และความ
พึงพอใจ ที่มีต่อวัสดุหรือผลงาน จากการสังเกตการท ากิจกรรม เมื่อเด็กได้ประกอบโครงสร้างรถบรรทุกน้ ามัน
เรียบร้อยแล้ว เด็กอธิบายว่า กล่องนม ขวดน้ า และฝาน้ าอัดลมเอามาท าแล้วเหมือนรถจริงๆ แต่ใช้ สก๊อตเทป
ติดยาก ครั้งหน้าจะใช้กาวสองหน้า จะได้ติดง่ายๆ แต่พึงพอใจกับผลงานมาก เมื่อเด็กได้พูดถึงผลงานและ              
การใช้วัสดุถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสม ความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน ส่งผลให้ในขั้นนี้เด็กเกิดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการประเมินค่า สอดคล้องกับศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และอุษา ชูชาติ (2545) กล่าว
ว่าในการพัฒนากระบวนการจัดการ และควบคุมความคิดนั้น ควรให้อิสระในการคิด ให้พูดถึงความคิด ซึ่งจะ
ช่วยให้รู้เท่าทันความคิด สามารถประเมินความคิดของตนเอง 
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 ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ เป็นกิจกรรม
ที่ให้เด็กได้ลงมือกระท ากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ คือ ดินน้ ามัน กระดาษชนิดต่างๆ ขวดพลาสติก กล่องนม แกน
กระดาษทิชชู่ ประกอบด้วยกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ปั้นดินน้ ามันประกอบอุปกรณ์ ประดิษฐ์เศษวัสดุ ฉีก ปะ ติด 
และกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์เป็นการน ากิจกรรมที่  1 - 4 มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เมื่อท ากิจกรรมครบ                     
5 สัปดาห์ จึงด าเนินการท ากิจกรรมเพ่ือวนซ้ าอีก 5 สัปดาห์ จนครบ 10 สัปดาห์ เช่น สัปดาห์ที่ 1,6 กิจกรรมปั้นดิน
น้ า สัปดาห์ที่ 2,7 กิจกรรมปั้นดินน้ ามันประกอบอุปกรณ์ สัปดาห์ที่ 3,7 กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ สัปดาห์ที่ 4,8 
กิจกรรมฉีก ปะ ติด สัปดาห์ที่ 9,10 กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ ซึ่งในขั้นด าเนินกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง การท ากิจกรรม เด็กได้ใช้
ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างอิสระ ครูมีหน้าที่คอยจัดเตรียมสื่อวัสดุ-อุปกรณ์และคอยช่วยเหลือ
เมื่อเด็กต้องการในระหว่างการด าเนินกิจกรรมเท่านั้น สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวว่า 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์อย่างอิสระ โดยครูควรให้
ค าแนะน าหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กค้นพบกระบวนการทางศิลปะด้วยตนเอง โดยให้
เด็กได้ค้นคว้าอย่างกว้างขวางจากอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ให้โอกาสแก่เด็กในการท างานตามความพอใจและเป็น
อิสระและสอดคล้องกับจารุวรรณ คงทวี (2551) กล่าวว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระท าโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กคิดค้นหรือหาวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ค้นพบขึ้นด้วยตนเองมา
ทดลองใช้ในกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาส สังเกต สิ่งต่างๆ ของวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
แบบอิสระ จึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก ที่ให้เรียนรู้จากการลงมือ
กระท า จึงท าให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างจากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว  แสดงให้เห็นว่า การจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้
การผนึกติดด้วยกาว ในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น กลุ่มเด็กที่มีสมาธิสั้น เนื่องจากกิจกรรมเด็กต้องใช้ความอดทน
และรู้จักการรอคอย ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนเด็กได้ใช้สมาธิในการท ากิจรรม จึ งท าให้สามารถช่วยท าให้เด็กมี
สมาธิเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้
การผนึกติดด้วยกาว ในด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากกิจกรรมนี้เด็กได้เลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการ
ออกแบบตกแต่ง ระบายสีตามความสนใจของเด็ก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 40 คน 1 ห้องเรียน            
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 13 ชุด แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน             
13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.64/87.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop the Activity Packages on Principal             
of Buddhism for Mathayomsuksa 4 Students which had efficiency with criterion of 80/80.                   
The samples used in this study were 40 Mathayomsuksa 4 Students of Akatumnuaysuksa School in 
the first semester of academic year 2013, obtained by cluster random sampling. The instruments 
comprised of 13 packages of Activity Packages on Principal of Buddhism for Mathayomsuksa                   
4 Students, 13 lesson plans and 30 items of four multiple choices achievement test. The Reliability 
of the test was 0.90. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 The finding was as follows 
 The efficiency of The Development of Activity Packages on Principal of Buddhism for 
Mathayomsuksa 4 Students was 89.64/87.67 which attained on criterion of 80/80.  
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ค าส าคัญ   
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 สภาพสังคมปัจจุบันจากข่าวที่ปรากฏมีเหตุการณ์ตามสื่อมวลชนในแต่ละวันที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนอย่างน่าตกใจ เช่น ข่าวการฆ่าและท าร้ายร่างกายของเยาวชน
ด้วยกัน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาทถึง              
ขั้นเสียชีวิต การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ไร้แก่นสาร จนอาจน าไปสู่การประกอบ
คดีอาชญากรรม เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด
คุณธรรมน าความรู้  สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติ
วิธีวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมี
ความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
น าไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และน าธรรมมะไปใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้การด ารงอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างปกติสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2549) 
 การจัดการเรียนรู้ในสาระพระพุทธศาสนาค่อนข้างเป็นนามธรรม ซับซ้อน มีเนื้อหามากเกินไปการวัด
และประเมินผลออกมาชัดเจนค่อนข้างยาก ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนตามแบบเรียน หรือแบบบรรยายอย่าง
เดียว ท าให้นักเรียนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
และท่ีส าคัญก็คือ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง ๆ ที่เป็นวิชาที่มีความหมาย
มากต่อการพัฒนาคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตของนักเรียน และจากรายงานการวิจัยสังเคราะห์ 
ของกรมวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ได้พบและยืนยัน
สอดคล้องกันว่า นักเรียนไม่มีค่านิยมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา รวมทั้งไม่สามารถใฝ่หาความรู้อย่างมีหลักการ แต่จะรู้เท่าที่ครูบอกทั้งนี้เพราะนักเรียนขาด
ประสบการณ์ในการคิดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมา (เกียรติศักดิ์ ชันตะ, 2548) 
 ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นอันมาก 
คือ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเชื่อถือได้ เพราะถูกสร้างอย่างมีระบบ ช่วยลด
ภาระของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนจะด าเนินกิจกรรมตามค าแนะน าท่ีมีไว้พร้อมแล้ว ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสียเวลา
และงบประมาณผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ ท าให้ครูมีเวลาเตรียมการสอน และศึกษาเพ่ิมเติมในเนื้อหาที่ชุด
กิจกรรมก าหนด ท าให้ครูมีประสบการณ์กว้างขวาง มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ในแนวเดียวกันชุดกิจกรรมก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม มีข้อแนะน าการใช้สื่อการสอนและ
ข้อสอบประเมินผลไว้อย่างพร้อมมูล (ลัดดา ศุขปรีดี, 2547) และคุณภาพของผู้เรียนพุทธศาสนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนนับว่า เป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่ง การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วางแผนการใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล  จะท าให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์, 2549)   
 จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาปีที่  6)                     
ปีการศึกษา 2554 ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา พบว่า ใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 30.48 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด 
(32.40) เขตพ้ืนที่ (32.51) สังกัด (33.40) และประเทศ (33.39) เมื่อน ามาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า มีระดับ
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คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2553 ถึงร้อยละ 11.84 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) จาก
รายงานดังกล่าว ท าให้โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา มีมติให้ปรับแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้ร่วมกับผู้ปกครองในปีที่ผ่านมาสรุปได้ว่า สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเป้าหมาย ก็เพราะว่า นักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูจัดให้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ด้วยการจัดท าชุด
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
และสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน ให้มีพัฒนาการชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีค่านิยมอันดีงาม สามารถ
ปรับตัวในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน  350 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1 ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
13 ชุด 
  2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 13 แผน 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน               
30 ข้อ   
 3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอดและจุดประสงค์การเรียนรู้จากคู่มือ
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ครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
การวัดผลและประเมินผล 
  3.2 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง ชุดกิจกรรม แผนการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  3.3 น าเครื่องมือฉบับร่าง ทั้ง 3 ชนิด อันได้แก่ ชุดกิจกรรม แผนการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเนื้อหา และพิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ น ามาแก้ไขปรับปรุงให้เครื่องมือ
มีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น 
  3.4 น าเครื่องมือทั้ ง  3 ชนิดที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน                
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย 1) ชุดกิจกรรม ตรวจสอบโดยใช้ค่าความ
สอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) 2) แผนการเรียนรู้ 
ตรวจสอบโดยใช้แบบชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) ของเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับคือ เหมาะสม
มากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด  และ3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบโดยใช้ค่าความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหา ( IOC: Index of Item 
Objective Congruence) 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.1 บันทึกข้อความเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาเสนออ านวยการ
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
  4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 13 ชุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   
  4.3 ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้แนะน า
และให้ก าลังใจแก่นักเรียนมีการวัดและประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  4.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 13 ชุด ทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ สังเกตและประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนไปด้วย 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic  Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3  ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ในการทดลองแบบรายบุคคล ตามเกณฑ์ 
80/80 โดยน าชุดกิจกรรม ไปทดลองใช้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและอ่อนอย่างละ 1 คน             
รวมจ านวน 3 คน หาค่าประสิทธิภาพ ( 1E ) ของชุดกิจกรรม โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า

ใบงาน แบบฝึกหัดแบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละชุดทั้ง 13 ชุด และ ( 2E ) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังการ

ใช้ชุดกิจกรรม ทั้ง 13 ชุด โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 1E / 2E ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองแบบรายบุคคล 
 

คะแนน จ านวน
นักเรียน (N) 

คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

ระหว่างเรียน 3 130 82.67 35.93 63.59 
หลังเรียน 3 30 14.31 7.25 47.70 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ( 1E ) ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองแบบรายบุคคล พบว่า คะแนนเฉลี่ยของชุดกิจกรรม ทั้ง 13 ชุด เท่ากับ 
82.67 คิดเป็นร้อยละ  63.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 35.93 และประสิทธิภาพ 2E  พบว่า 

คะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หลังจากการใช้ชุดกิจกรรม เท่ากับ 14.31               
คิดเป็นร้อยละ  47.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 7.25 
 ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองแบบกลุ่มย่อย ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าชุดกิจกรรม ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและอ่อน คือ กลุ่มเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน 
จ านวน 9 คน หาค่าประสิทธิภาพ 1E ของชุดกิจกรรม โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าใบงาน 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยของแต่ละชุด ทั้ง 13 ชุด และ 2E ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังการใช้ชุดกิจกรรม             

ทั้ง 6 ชุด โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ปรากฏผล                
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 1E / 2E  ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองแบบกลุ่มย่อย 
 

คะแนน จ านวนนักเรียน 
(N) 

คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ระหว่างเรียน 9 130 97.28 21.24 74.83 
หลังเรียน 9 30 21.23 5.39 70.77 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 1E ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองแบบกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของชุดกิจกรรม ทั้ง 13 ชุด 
เท่ากับ 97.28 คิดเป็นร้อยละ 72.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 21.24 และประสิทธิภาพ  2E
พบว่า คะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หลังจากการใช้ชุดกิจกรรม เท่ากับ 21.23 
คิดเป็นร้อยละ 70.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.39 
 ตอนที่  3 การทดลองภาคสนาม โดยน าชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองทั้งแบบรายบุคคล กลุ่มย่อย ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง 
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ไปทดลองจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน น า
ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ 1E ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าใบงาน แบบฝึกหัด  
แบบทดสอบย่อยประจ าชุด ทั้ง 13 ชุด และ 2E ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังการใช้ชุดกิจกรรม โดยหาได้จาก

ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 1E / 2E ของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรียน 130 116.53 89.64 1E  
หลังเรียน 30 26.30 87.67 2E  

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ  116.53 คิดเป็นร้อยละ 89.64 และ
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  26.30 คิดเป็นร้อยละ 87.67 แสดงว่า                   
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 89.64/87.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนาชุ ดกิ จกรรมหลั กธ รรมทางพระพุทธศาสนา  ส าหรั บนั ก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น              
มีประสิทธิภาพ 89.64/87.67 ซึ่งศึกษาได้จากผลของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ  116.53 คิดเป็น               
ร้อยละ 89.64 และแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.30 คิดเป็นร้อยละ 87.67 แสดงว่า                   
ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 แสดงว่า ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2546) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ 

1E / 2E  ให้มีค่าเท่าใดนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า มักตั้งไว้ 80/80 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ที่ 80/80 ซึ่ง

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี จักรชุม (2552) ได้ศึกษา                    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สาระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ สาระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.74/80.17 สอดคล้องกับ                 
อาภาภรณ์  อินเสมียน (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อริยสัจ 4                           
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.66/89.40  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม รูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการ
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เรียนการสอน เรื่อง การประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมรูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรื่อง การประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น            
ร้อยละ 71  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 
มีภาพประกอบที่สวยงาม อักษรมีขนาดเหมาะสม และค าอธิบายเข้าใจง่าย จึงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและ
ตั้งใจเรียน และปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายในระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี  
 2. ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าจริง เป็น
ประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับ มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน มุ่งเน้นท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถ
เรียนรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี อีกท้ังยังเป็นส่วนเพ่ิมเติม หรือเสริมจากหนังสือเรียน เป็นอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ช่วยลดภาระของครูได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะชุดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้จัดท าอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ช่วยให้นักเรียนฝึกฝน ฝึกซ้ า ท าให้เกิดความคงทน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดค์ (Law 
of Exercise) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งใดๆ ก็ตามที่มีการฝึกหัด หรือกระท าซ้ าบ่อยๆ จะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความ
คล่องแคล่ว และสามารถท าได้ดี (Law of Use) นอกจากนี้ในการพัฒนาชุดกิจกรรมหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectioned 
Theory) ของธอร์นไดค์ (Thondike) ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละ
ขั้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่า 
สภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้ว แต่จิตใจยังไม่พร้อมแล้ว
ถูกบังคับให้กระท า จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ดังนั้น การสร้างความ
มั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิด
การเรียนรู้ และคงทนถาวร และกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ที่ว่า ผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้แล้ว ถ้าได้รับผลที่พอใจย่อมอยากเรียนต่อไปอีก แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็ไม่อยากจะเรียนรู้ หรือเกิด
ความเบื่อหน่าย  ทั้งนี้อาจเกิดจากการได้รับการเสริมแรงตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
สกินเนอร์ (Skinner, 1972) ท าให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และท าให้เกิดสัมฤทธิผลของการศึกษาไทย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาติดต่อกันหลายๆ ครั้ง อาจท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้  ดังนั้น ครูควรใช้วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ สลับกับการสอน เช่น การสอนแบบ
บูรณาการ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เป็นต้น 
  1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การใช้ชุดกิจกรรมจะได้ผลดีนั้น ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐาน ทางด้าน
ภาษาดี เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน เพราะส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่มีพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาที่ดีแล้ว จะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการศึกษา ครูควรชี้แจงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด หรือจัดแบ่งกลุ่มไว้ใน
ลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ครูควรเน้น                 
เรื่อง ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม การท ากิจกรรมกลุ่ม และการมีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้งการมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นการเรียนรู้ก็อาจไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

45 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนานี้ เพ่ือจะได้น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกันเพ่ือที่จะได้ทราบผล
การใช้ในระดับที่กว้างข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช
และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้ ายืน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 35 คน ได้จากการคัดเลือกจาก
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโซงสีวิเชียร  ด้วยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ส าหรับนักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยด าเนินการสอนประกอบการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จ านวน 12 ชุดแต่ละชุดใช้เวลา 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงและทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แล้วเก็บคะแนนเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(E1) เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (E2)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องชีวิตพืชและ
สัตว์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.14/84.26 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

ABSTEACT 
 The purpose of this research was to develop science process skills practice on plants 
and animals for phathomsuksa 2 student with the efficiency of criterion 80/80. 
 The sample used in this study consisted of 35  phathomsuksa 2 students in Namyuen 
school, Ubon Ratchatani Educational Service Area Office 5, Seleated by a cluster random 
sampling from  school in  Songseewichien network Group. 
 The tools for This research were science Process skills package on “plants and 
animals lifes” for phathomsuksa 2 students,  the achieverment test which had reliability  
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0.84 The Statistics  For research were, percentage and Standard  Deviation.The research 
process were teaching by using 12 Science process skills package with 2 hours for one 
package and had tested after eack package for finding percentage E1, and had tested the 
achievement test after the package for finding the percentage and Standard Deviation. 
 The research finding was as follow. 
 The Science process skill packages on plants and animals for pranomsuksa                         
2 students had efficiency 84.16/84.24 which met the criterion 80/80. 
 
ค าส าคัญ 
           ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน และเกี่ยวข้องกับงานในอาชีพต่างๆของทุกคนเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันล้วนเป็นผลของวิทยาศาสตร์ ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ครูยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่สามารถบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับชีวิตจริง  แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นับเป็นสื่อนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ สะดวกต่อ
การน าไปใช้ และช่วยให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมี
การจัดสภาพการณ์เพ่ือให้ผู้ฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนจากแบบฝึก มีข้อดีหลายประการคือ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตามอัตราความสามารถ
ของตนเอง เสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้เต็มศักยภาพ มองปัญหาต่างๆของนักเรียนได้อย่าง
ชัดเจน และน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  จึงอาจนับได้ว่าแบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ครูใช้ในการ
ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการด้านทักษะของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ ช่วยเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนของผู้เรียนได้ (สมใจ  สมคิด , 2547 ) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของนักการศึกษาทั้งหลาย อาทิเช่น      
(มยุรีย์  กางถ่ิน, 2542) พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.16/87.19 นักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึก
ทักษะมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพันฐาน หลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
            แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่2 ให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาโซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นักเรียน 350 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนน้ ายืน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 
35 คน คัดเลือกจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก                    
  1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสอน โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
     1. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง               
ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 ชุด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน                          
60 ข้อ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 แผน ใช้
เวลาสอน 24 ชั่วโมง (แผนการจัดการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง)   
 วิธีด าเนินการทดลอง 
 ในการสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้าง และพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติเรียงล าดับ ดังนี้ 
 2. ศึกษาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เพ่ือน ามาสร้างแบบในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องชีวิตพืชและสัตว์    
 4. ก าหนดเนื้อหาสาระที่จะน ามาสร้างแบบฝึกคือ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 12 ชุด ใช้เวลาเรียนชุดละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา
ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
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 ชุดที่  1  เรื่อง   มีอะไรอยู่ในเมล็ด 
 ชุดที่  2  เรื่อง   เมล็ดมีชีวิตหรือไม่  (1) 
 ชุดที่  3  เรื่อง   เมล็ดมีชีวิตหรือไม่  (2)                                     
 ชุดที่  4  เรื่อง   พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต (น้ า 1) 
 ชุดที่  5  เรื่อง   พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต (น้ า 2)  
 ชุดที่  6  เรื่อง   พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต (แสง)  
 ชุดที่  7  เรื่อง   สัตว์ต้องการอะไรในการด ารงชีวิต 
 ชุดที่  8  เรื่อง   พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร 
 ชุดที่  9  เรื่อง   สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร 
 ชุดที่  10  เรื่อง   จ าแนกพืชได้อย่างไร 
 ชุดที่  11  เรื่อง   จ าแนกสัตว์ได้อย่างไร 
 ชุดที่  12  เรื่อง   พืช และสัตว์มีประโยชน์อย่างไร 
 5. วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  วิ เคราะห์ตัวชี้วัด จัดท าแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน  12  ชุด 
 6. การตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้รายงานได้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 
  6.1 น าแบบฝึกที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
เนื้อหา เวลา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแบบฝึกและท าการปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก
ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  6.2 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแบบฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1)   
 น าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้แบบ 1:1 กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ซึ่งมีระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา  2555 โดยวิธีเจาะจง จ านวน 3 คน ได้ท าการทดลองเด็กอ่อนก่อน และทดลองเด็กปานกลาง
และเด็กเก่งตามล าดับ โดยผู้ศึกษาท าการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา ภาษาและกิจกรรม สรุปผลการท ากิจกรรมแล้วน าข้อบกพร่องที่พบ
มาปรับปรุงแก้ไข 
 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย 1:10 
 น าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย 
(1:10) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้ ายืน ที่ไม่เคยเรียนแบบฝึกหรือเนื้อหา
เรื่องนี้มาก่อน โดยวิธีเจาะจง จ านวน 10 คน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน
การคัดนักเรียนมาทดลอง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2555 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา จากนั้นน าเอาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้              
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา ภาษาและกิจกรรม  ผู้วิจัยสรุปผลการท ากิจกรรมแล้วน า
ข้อบกพร่องที่พบมาปรับปรุงแก้ไข 
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 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่  (1:100)   
       หลังจากทดลองกับกลุ่มย่อยและท าการปรับปรุงแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อย
แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้ ายืน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน  โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกที่เตรียมไว้
ทั้งหมด 12 ชุด ใช้เวลา ชุดละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 24 ชั่วโมง น าข้อมูล
จากการทดลองมาท าการวิเคราะห์และเทียบค่า E1/E2 ที่หาได้จากแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กับ E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 เพ่ือให้การน าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบในการด าเนินการทดลอง โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผน  
เพ่ือวางแผนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 
 1. สาระส าคัญ  
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. คุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้น 
 4. สาระการเรียนรู้ 
 5. กระบวนการเรียนรู้ซึ่งได้ล าดับกิจกรรมเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา  
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และข้ันประเมินผล 
 6. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้   
 7. การวัดและประเมินผล 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละชุด ผู้วิจัยสร้างเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 60  ข้อ มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 
 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หน่วยที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ 
 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การเขียนข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบจากหนังสือเทคนิคการวัดผล
ของล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538) หนังสือการวิจัยเบื้องต้นของบุญชม ศรีสะอาด (2545)   
 วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด  จากค าอธิบายรายวิชาเพ่ือเขียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
 สร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบฝึก โดยท าการสร้างแบบทดสอบ
ขึ้น จ านวน 12 ชุด ๆ ละ 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 84 ข้อ 
 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรมโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1  แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
  0    ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
  -1   ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนี้วัดไม่ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม   
 น ามาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คัดเลือกข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงที่ใช้ได้คือ
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2555  โรงเรียนน้ ายืน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จ านวน 
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30 คน แล้วน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิดให้                  
0 คะแนน 
 น าคะแนนที่ได้จากการสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบรายข้อ คัดเลือกเฉพาะที่มีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่า (r) 0.20 ขึ้นไป แล้วคัดเลือก
แบบทดสอบไว้ 60 ข้อ และจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง 
 น าแบบทดสอบที่เลือกได้ จ านวน 60 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มเดิม เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
โดยใช้สูตรของ Kuder Richardson คือ สูตร KR20 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  
 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 
1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด  24 ชั่วโมง เป็นการทดลองสอนโดยใช้  แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
และด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ชี้แจงให้นักเรียนทราบจุดประสงค์ในการศึกษาและแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาท
นักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้วตรวจให้คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 
 3. ด าเนินการสอนโดยใช้แบบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนสลับข้อ 
 5. ด าเนินการเช่นเดิมจนครบ 12  ชุด ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ซึ่งท าการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ               
2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด  24 ชั่วโมง และตรวจแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก แจ้งผลให้นักเรียนทราบ
และเก็บคะแนนไว้วิเคราะห์ผล 
 6. น าคะแนนจากการท าแบบฝึกท้ายกิจกรรมของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช และสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
               
ผลการวิจัย 
 แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ได้
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.14/84.26 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีประเด็นส าคัญที่
ควรอภิปราย ดังนี้ 
 1. การสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ทั้ง 12 ชุด 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าเกี่ยวกับเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 2. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบฝึกซึ่งน าเอาสื่อการสอน
หลาย ๆ  อย่างมาจัดเป็นชุด โดยน ามาให้เกิดความสัมพันธ์กัน ซึ่งคุณค่าของสื่อจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่าง
หนึ่ง ใช้ส าหรับเร้าความสนใจ และอีกชนิดหนึ่งใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้  
 3. ในการทดลองภาคสนามเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และการทดลองเพ่ือทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนจากแบบ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยยึดรูปแบบ
การเรียนรู้ ของบลูม (Bloom, 1976) ในการสร้างแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และด าเนินการสอนโดยยึดหลักการสอน 4 ประการ คือ การชี้แนะ (Cues) เป็นการ
บอกกล่าวหรืออธิบายของผู้สอน เพ่ือท าให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการเรียนรู้ ว่าเรียนอะไร เรียนอย่างไร                   
เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง การเสริมแรง (Reinforcement) โดยใช้รูปแบบการ
เสริมแรงหลาย ๆ ชนิดให้เหมาะสมกับผู้เรียน และโอกาส เช่น ค าติชม ให้ความสนใจและก าลังใจตลอดจน
กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ อยากเห็น ซึ่งส่งผลให้การเรียนจากแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมดียิ่งขึ้น  การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน (Participation) การเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การซักถาม การท ากิจกรรมและการตอบสนองในกิจกรรมการเรียนรู้                 
การท าแบบฝึกหัดผู้เรียนและผู้สอน ได้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นการตรวจสอบและ
ป้องกันการผิดพลาดที่ผู้เรียนและผู้สอนจะได้แก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป  การแก้ไข
ข้อบกพร่องในการเรียน (Feedback/Correction) โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยการแจ้งผลการ
สอนและข้อบกพร่องต่างๆ ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบทันที เช่น การเฉลยค าตอบจากการท าบัตรงานและ
แบบฝึกหัดหลังบทเรียนจากแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้เขาทราบว่าเขามีคามสามารถในการเรียนรู้มากน้อย
เพียงไร และแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานอย่างเพียงพอในการเรียนในแบบฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ในแต่ละแบบฝึก อาจท าให้นักเรียนสนใจในการท ากิจกรรมมากขึ้น 
 2. ครูผู้สอนสามารถน าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้สอนซ่อมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี หรือให้นักเรียนที่ขาด
เรียนนอกเวลาเรียน เพ่ือให้นักเรียนเรียนทันเพื่อนหรือให้นักเรียนเรียนในเวลาว่างเป็นการทบทวนความรู้ 
 3. ครูผู้สอนควรเดินตรวจดูและให้ค าแนะน า ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมจากแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าถ้าเห็นว่าบกพร่อง หรือให้ค า
ชมเชย และเตรียม การแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนที่เรียนได้ช้า ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า คนอ่ืนไว้ล่วงหน้า 
 4. ครูควรสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ อีก เพราะเป็นการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า นักเรียนสนใจกระตือรือร้นอยากเรียน 
 5. ครูควรน าวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ก่อนน าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชละสัตว์ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้เครื่องมือให้เข้าใจเพ่ือจะได้ปฏิบัติตามได้
ถูกต้อง 
 2. ก่อนน าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืชละสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 ควรมี การปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอากาศ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ชุด และแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.05/81.39 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop the creative writing skill exercise in Thai 
language for Prathomsuksa 3 students based on standardized criteria of 80/80 
 The samples used in this research were 36 Prathomsuksa 3 students in Ban Akat 
school, under the jurisdiction 0f Sakon Nakhon Educational Service Area Office 3 studying in 
the first semester year 2013, by cluster random sampling. The research Tools were exercise 
in Thai language for Prathomsuksa 3 students with 5 series and creative writing which test, 
the had reliability of 0.85. The data was analyzed by using parentage and arithmetic mean.  
 The research findings were as follows: 
 The efficiency the creative writing skill exercise in Thai language for Prathomsuksa 3 
students was 83.05/81.39 which according to criteria of 80/80 standardized criteria. 
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ค าส าคัญ   
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางปัญญาของชาติ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างคนในชาติ ช่วยสร้างสรรค์ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนการน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ              
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ชีวทัศน์โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ า
ค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
(กรมวิชาการ, 2545)  
 เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่ฝึกให้เกิดความช านาญยากกว่าทักษะอ่ืนๆ เพราะต้องใช้ทั้งความรู้ที่
ต้องฝึกฝน และเทคนิควิธีการของผู้เขียนแต่ละคนที่จะท าให้ผู้รับสารเข้าใจงานเขียนนั้น โดยเฉพาะการเขียนที่
เรียกว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพราะนอกจากจะสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจแล้ว ผู้เขียนต้องแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน มีอิสระในการคิดรูปแบบใหม่ๆ 
แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมที่มีอยู่ มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ าแบบใคร (ปราณี สุรสิทธิ์, 2541)  
 จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบเรียนทักษะการเขียน เพราะเป็นทักษะที่ยากกว่าทักษะอ่ืนๆ เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนใน
โอกาสต่างๆ ของโรงเรียน จะมีนักเรียนเลือกกิจกรรมการเขียนค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับกิจกรรมการพูด               
การอ่าน หรือกิจกรรมทักษะอ่ืนๆ และเมื่อตรวจผลงานที่เขียนมักพบว่านักเรียนเขียนวกไปวนมา ขาดเนื้อหา
ใจความที่ส าคัญ ใช้ถ้อยค าไม่สละสลวย ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติ (NT) การเขียนเรื่องจาก
ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 3 ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.09 ปีการศึกษา 2553 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.40 และ               
ปีการศึกษา 2554 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.14 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับทักษะอ่ืนๆ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2554)  
 การเขียนเรื่องจากภาพเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กทุก
คน เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาสื่อการสอนที่เหมาะสมเพ่ือเป็นสิ่งเร้า และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการเขียนออกมาให้ได้ ผู้วิจัยจึงสร้าง
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ ซึ่งจะได้น าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนบ้านอากาศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 36 คน 
ได้มาโดยการสุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน            
5 แบบฝึก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยน าเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 5 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศ 
  2.2 บททดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ได้ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปหาค่าดัชนี
ความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3.1 การสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านอากาศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   (2) วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระ              
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ 
   (3) ศึกษาวิธีสร้างและวิธีหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   (4) สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 15 แบบฝึกทักษะ เนื้อหาที่น ามาสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การเขียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศ 
   (5) น าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เสนอต่อประธานกรรมการภาคนิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาและเสนอแนะข้อบกพร่อง จากนั้นน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   (6) น าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 15 แบบฝึก ที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาผลการค านวณหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 5 ชุด 
   (7) น าไปหาประสิทธิภาพ โดยทดลองครั้งที่ 1 แบบเดี่ยว โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน 3 คน ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 
1 คน นักเรียนปานกลาง 1 คน นักเรียนอ่อน 1 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ข้อค าถาม 
เวลา และสีสันของแบบฝึก ผู้วิจัยได้ปรับปรุงความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาในการท าแบบฝึกทักษะให้มาก
ขึ้น  
 ทดลองครั้งที่ 2 แบบกลุ่มย่อย โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน
นักเรียน 9 คน ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนปานกลาง 3 
คน นักเรียนอ่อน 3 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหา ผลการทดลองเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน  
 ทดลองครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนาม โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 จ านวน 36 คน 
ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกันในการหา
ประสิทธิภาพผลการทดลองพบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.2 สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างข้ึนและหาคุณภาพ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 
   (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ระดับ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   (3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
และเอกสารการสร้างแบบทดสอบ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
   (4) สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน โดยคัดเลือกไว้ 5 ข้อ 
   (5) น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานกรรมการภาคนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาพ 
ความเหมาะสมด้านเวลา แล้วน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อ วัดได้ตรงกับจุดประสงค์ การเรียนรู้  
   (6) น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC 
(Index Of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด, 2552) ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องท่ียอมรับว่าใช้ได้ อยู่ระหว่าง .50 ถึง 1.00 
   (7) น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 10 ข้อ ที่ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หาคุณภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือหาค่าดัชนีความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น  
   (8) น าผลการทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มาหาค่าดัชนีความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของข้อสอบแต่ละข้อโดยใช้วิธีของ D.R Whitney และ D.L. 
Sabers (กรมวิชาการ, 2530) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร การหาสัมประสิทธิ์
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แอลฟา ( Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 
ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้ 
   (9) จัดพิมพ์แบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปีที่ 3 ให้สมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.05/81.39 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
อภิปรายผล 
 จากการด า เนินการ พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที 3 พบว่า การใช้แบบฝึกการทักษะเขียนเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนได้  โดยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านขั้นตอน
กระบวนการสร้างอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เหมาะสม ครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพจริงของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
ได้ศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 โดยเฉพาะ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่หลายปี  พบว่า เรื่องที่
นักเรียนมีปัญหามากที่สุดในการเรียนก็คือ การเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพ่ือสื่อสาร การเขียนเรียงความ 
การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนบรรยายภาพ และการเขียนเรื่องราวแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการเขียน
อย่างเป็นกระบวนการ ครูจะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลวิธีสอนที่น่าสนใจ 
ให้นักเรียนหันมาใส่ใจในการเขียน ฝึกปฏิบัติการเขียนด้วยความพอใจ เต็มใจ และต้องหมั่นฝึกฝนอยู่สม่ าเสมอ 
ให้ช านาญในการเขียน สามารถเขียนได้ดี เขียนได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดผลงานที่น่าประทับใจ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน รวมทั้งท าให้ผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นด้วย ผู้วิจัยจึงได้
จัดท าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเขียนได้อย่างถูกแนวทาง อันจะท า
ให้นักเรียนเข้าใจ คิดเป็น น าความรู้ความคิดไปใช้ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียนเรื่องหรือการ
เขียนเรียงความ อันเป็นพื้นฐานของการเขียนงานประเภทอ่ืนๆ ได้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 15 แบบฝึก โดยใช้ประกอบ
กับสอนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน โดยค านึงถึงหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ที่ส าคัญคือ ทฤษฏีการเรียนรู้และทฤษฏีการจัดการเรียนการสอนของกานเย (Gagne) 9 ขั้นคือ                  
การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนการแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ การกระตุ้นให้
ระลึกถึงความรู้ เดิม การน าเสนอเนื้อหาสาระใหม่  การให้แนวการเรียนรู้  การกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดง
ความสามารถ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน และการส่งเสริมความคงทน
และการถ่ายโอนการเรียนรู้ ผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้
นาน และแสดงความสามารถของตนออกมาทางด้านการเขียน ทฤษฎีการเชื่อมโยง  ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละชั้นอย่างต่ อเนื่อง โดย
อาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่า สภาพความพร้อมของ
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ผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้ว แต่จิตใจยังไม่พร้อมแล้วถูกบังคับให้กระท า  
จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วยความ
เข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุด
อาจลืมได้ทั้งนี้ และกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ที่ว่า ผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้ว        
ถ้าได้รับผลที่พอใจย่อมอยากเรียนต่อ และได้รับการเสริมแรงตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ สกินเนอร์ (ทิศนา แขมณี, 2554) เมื่อได้แบบฝึกทั้ง 15 แบบฝึกแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าการ
ประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ คือ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เนื้อหา เวลา รูปแบบ การใช้ภาษา การน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผล ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการเขียนเท่ากับ .86 ซึ่ง
แปลความหมายว่า แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
 2. แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบฝึกที่เน้นการฝึกทักษะการเขียน โดยจะเริ่มตั้งแต่
ขั้นปูพ้ืนฐานด้วยการให้รู้จักการเขียนประโยคจากค า การเขียนประโยคจากภาพการเขียนเรื่องตามล าดับ
เหตุการณ์ การเขียนเรื่องจากภาพที่ก าหนดให้ และการเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการ ให้นักเรียนรู้จัก
เลือกสรรถ้อยค าที่มีความหมาย มีความไพเราะ กินความหมายลึกซึ้งมาบรรยายภาพ ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน 
มองภาพได้เข้าใจ จนสามารถล าดับค า ข้อความ และประโยคให้สละสลวย รื่นหู ไม่สะดุดหรือติดขัด โดยมีการ
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการเขียนให้ข้อเขียนมีน้ าหนักหลักฐานน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนที่เริ่มฝึก
เขียนเห็นแนวทางที่จะเขียนอย่างมีหลักการ มีแนวทาง และมีจุดหมายในการเขียน ท าให้ผู้เรียนอยากฝึกฝน
และพัฒนาการเขียนจากการคิดของตนเอง จึงท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของชุติพันธ์  นามท้าว (2550) ได้ท าการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เท่ากับ 81.12/83.76 
เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และยัง
สอดคล้องกับ สมพิศ คงทรง (2549) ได้ท าการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย               
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองแก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.04/82.42 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .01   
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติการเขียนด้วยความพอใจ เต็มใจ สามารถเขียนได้ดี 
เขียนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเห็นคุณค่าของการเขียนและหมั่นฝึกฝนการเขียนอยู่สม่ าเสมอ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนจึงเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น รวมทั้งท าให้ผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอีกด้วย  
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ การเขียน              
เชิงสร้างสรรค์น าไปใช้พัฒนาการเขียนของนักเรียน สามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี ทั้งด้านความรู้ 
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กระบวนการแสวงหาความรู้ นักเรียนเห็นคุณค่าของการเขียนและหมั่นฝึกฝนการเขียนอยู่สม่ าเสมอ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นการปูพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเขียน ที่จะต้องปลูกฝัง
ให้กับนักเรียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูผู้สอนควรชี้แจงการท ากิจกรรมใน
แบบฝึกให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  1.2 ครูควรเน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ ความอดทน และความมีระเบียบวินัย ในระหว่างที่ก าลัง
ศึกษาแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง 
  1.3 ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อ/เนื้อเรื่องในแบบฝึกทักษะ และ           
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินการใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งจะท าให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 
  1.4 ครูผู้สอนและผู้บริหาร ควรให้ความสนใจในการน าเอาแบบฝึกทักษะมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.5 ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแบบฝึก
ทักษะ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับชั้นอ่ืนๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับแผนการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมอ่ืนๆ 
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับเรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 
  2.4 ควรน าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่ม
อ่ืนๆ หรือโรงเรียนอื่นๆ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ 80/80 เป็น
ต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเจริญศึกษา ต้าบลสีวิเชียร อ้าเภอน้้ายืน  
จังหวัดอุบลราชธานี  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ้านวน 1 ห้องเรียน 
จ้านวนนักเรียน 20 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.80             
แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ( t-test one 
group) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง การปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the learning achievement and desirable 
characteristics accordance with the sufficiency economy philosophy of Prathomsuksa 5 
students learning by the Integration with sufficiency economy on the topic of “Planting 
Vegetables by Natural Agricultural Methods” The sample of the study was 20 Prathomsuksa 
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5 students in the second semester of academic year 2555 from Chareonsuksa school, 
Seewichien Subdistrict, Nam Yuen District, under Ubol Ratchathani Primary Educational 
Service Area Office 5. The tools in the study were lesson plans, the learning achievement 
test at a reliability of 0.80 and the desirable characteristics test accordance with the 
sufficiency economy philosophy at a reliability of 0.84. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test (t - test one group) 

The research findings were as follows: 
The learning achievement of students learned by integration with the sufficiency 

economy philosophy on the topic “Planting Vegetables by Natural Agricultural Methods” 
passed the criteria as 80 percent at a statistical significance of .05. The desirable 
characteristics accordance with the sufficiency economy philosophy was at an excellent 
level. 
  
ค าส าคัญ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความส าคัญของปัญหา 
        “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสชี้แนะ
แนวทาง การด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการ
ด้านศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนและประชาชนคนไทยให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมี
จิตส้านึกในความเป็นพลเมืองเมืองไทยและพลเมืองโลก จากวิกฤตปัญหาของชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้น้อมน้าหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก้าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ 5 
ในจ้านวน 8 ข้อ คือ “อยู่อย่างพอเพียง” และสถานศึกษาน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารการศึกษา โดยเริ่มที่โรงเรียนท้าการบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตร
การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท้างาน ท้างานเป็น 
รักการท้างาน ท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถในการจัดการ มีการวางแผน แบบการท้างาน 
ความสามารถน้าเอาความรู้ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการท้างาน                 
(กรมวิชาการ, 2551) ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีจะ
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการท้างาน ทักษะการจัดการ 
สามารถน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการ
ท้างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า และมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ  สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการท้างาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่องาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐานคือ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออมอันจะน้าไปสู่การให้ผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  
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ผลการวิเคราะห์การเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก้าหนดไว้  คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปี
การศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สถาบันทดสอบการศึกษา, 2555) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมของกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประเทศเท่ากับ 55.38 ระดับจังหวัด
เท่ากับ 53.63 ระดับสังกัด เท่ากับ 54.45 และคะแนน O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียน
เจริญศึกษาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เท่ากับ 52.93 ซ่ึงถือว่าเป็นคะแนนที่ต่้ามากไม่ถึงร้อยละ 60 ซึ่งต่้ากว่า
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ และมาตรฐานที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาคือมาตรฐานที่ เข้าในการ
ท้างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท้างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท้างานร่วมกันและทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท้างาน มีจิตส้านึก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด้ารงชีวิตและครอบครัว และจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า นักเรียน ไม่มีความกระตือรือร้น ขาดกระบวนการท้างานกลุ่ม ขาดทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเนื่องมาจากนักเรียนขาดการเชื่อมโยงความรู้ออกไปสู่ชีวิตจริง ขาดการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ขาดเจตคติค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในขณะ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความพอเพียงซึ่งจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะคือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถน้า
ประสบการณ์ไปสู่ชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ควรเน้นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และปลูกฝังวิธีคิด และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางด้านวัตถุ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากงานวิจัย
ของ กิตติพงษ์ หงส์อินทร์ (2550) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาและ
กิจกรรมงานเกษตรเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เรียน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไปในทางที่พึง
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของนักเรียนทั้งหมด และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 98.67  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

จากเหตุผลและความส้าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักเรียนที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร  

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่เรียนโดยบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ระดับใด  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ กับเกณฑ์   
2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน                   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเครือข่าย โซงสีวิเชียร  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จ้านวน 12 
ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  265 คน     

2. กลุ่มตัวอย่างอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเจริญศึกษา 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ้านวน 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน โดยสุ่มได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ้านวน 20 คน 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 การด้ารงชีวิตและครอบครัว (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่อง               
การปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติมีเนื้อหาดังนี้ 1) เรื่องชีวิตงามความพอเพียง (2) เรื่องเครื่องมือ
เกษตร (3) การปลูกผักด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ (4) การป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ (5) รับ
จ่ายให้รู้ค่าพาชีวิตให้พอเพียง 

4. ระยะเวลาในการท้าการทดลอง ใช้เวลา 10 ชั่วโมง   
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 5.1 แผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้ เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ 

 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน           

 5.3 แบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งใช้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียน   
 
ผลการวิจัย 

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง การปลูกผักสวนครัว
ด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ พบว่า 
          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังจากที่เรียนโดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ  จากการศึกษาค้นคว้าสามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ตามล้าดับดังต่อไปนี้  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง  การปลูก
ผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการหาความรู้อย่างเป็น
ระบบ และการจัดระบบในเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่
เรียนคุ้นเคยอยู่เป็นประจ้า อีกทั้งนักเรียนได้มีส่วนในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้รับความช่วยเหลือจาก
สมาชิกในกลุ่มที่อยู่กลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการท้ากิ จกรรมที่
หลากหลาย เช่น  การศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อในการศึกษาหาความรู้ ทั้งที่
เป็นของจริง จากการสืบค้นข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท้าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริง
และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถน้าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์  หงส์อินทร์ (2550) ได้ท้าการวิจัย
การเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมงานเกษตรเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.46/82.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยทิพย์ ทองใหญ ่(2551) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เกิดจากการเรียนรู้
ของนักเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบูรณาการจากสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง  “ชุมชนศรีธาตุกับ
เศรษฐกิจพอเพียง” ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อย
ละ 85.71 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/70 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปวีนา ภูมิแดนดิน (2551) ท้าการศึกษาเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ทรัพย์ในดินท้องถิ่นของเรา ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนโคกค้าวิทยา อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนจ้านวนร้อยละ 88.9                
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.7 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/70 ตามท่ีก้าหนดไว้  

จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่งพบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชาติแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด  

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หลังจากที่

เรียนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ โดยผู้วิจัย
ได้สอดแทรกแนวคิด แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง จากพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิกันในตัวที่ดี (4) การมีความรู้ (5) การมี
คุณธรรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ นักเรียนสามารถน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้
มีส่วนในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มที่อยู่กลุ่มเดียวกันคอย
ช่วยเหลือกันตลอดเวลา ท้าให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ หงส์อินทร์ 
(2550) ได้ท้าการวิจัยการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมงานเกษตรเข้ากับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไปในทางที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อย
ละ 92.00 ของนักเรียนทั้งหมด และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้ อย
ละ 98.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยทิพย์ ทองใหญ่ (2551) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
เรื่อง“ชุมชนศรีธาตุกับเศรษฐกิจพอเพียง”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี  พบว่านักเรียนร้อยละ 88.57  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
83.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/70  

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูกผักด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ โดยผู้วิจัยได้
สอดแทรกแนวคิด แนวปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี  จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการเรียนการสอนจากงานวิจัย 
         1.1 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมให้
มากที่สุดเพ่ือปลูกฝังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือสร้างนิสัยที่จะท้าให้นักเรียนสามรถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน  และ            
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    1.2 ในการด้าเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ควรเตรียมแหล่งเรียนรู้ และความพร้อมของ
นักเรียนให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ 
  1.3 ในการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนควรยกตัวอย่างการน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ใกล้เคียงกับการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของนักเรียน และสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้นั้นๆ 

2.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวแปร
อ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น หรือการมีเจตคติที่ดีต่อการด้าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง เป็นต้น 
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   2.2 ควรน้าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว  ท้าให้เรื่องที่ยากง่ายขึ้น และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นของตน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์  และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนเจริญศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 24 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์  โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 แบบวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที (t-test dependent) 

  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์สูงกว่าก่อน
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับด ี
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to compare learning achievement between pre-

test and post-test with the criteria and study the attitude towards Science of Prathomsuksa 
6 students by using the inquiry process in local learning resources. The sample group of this 
study was 1 class of 24 Prathomsuksa 6 students who were studying in semester 2, academic 
year 2012, Charoensuksa Primary School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 
Office 5, selected by Cluster Random Sampling method. The instruction was done for ten 
hours by the researcher on the topic of “Life Relationship” using the inquiry based approach 
in local learning resources. The tools in the study were lesson plans using the inquiry 
process in the local learning resources, learning achievement test towards Science with the 
reliability at 0.82 and the attitude test towards Science with the reliability at 0.88. The 
statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test (t-test 
dependent). 

The findings were as follows: 
Learning achievement from post-test of Prathomsuksa 6 students learned by the 

inquiry process in local learning resources on the topic of “Life Relationship” was higher 
than learning achievement from pre-test, and learning achievement from post-test passed 
the criteria as 75% with statistically significance at the .05 level. The attitude towards 
Science was at a high level. 

 
ค าส าคัญ 

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  แหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
          เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ส าคัญของครู โดยครูเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนให้              
การปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ (รุ่ง แก้วแดง, 2540) โดยครูจะต้องหา
แนวทางในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ซึ่งแนวทางหนึ่งอาจเป็นการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับนักเรียนหรือสร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้พัฒนาสูงขึ้น ซึ่งเทคนิค
วิธีการสอนเป็นแนวทางหนึ่งที่ครูควรจะเลือกใช้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ หลายวิธีการแต่ละวิธีจะเหมาะกับแต่ละ
สาระการเรียนรู้ โดยรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ด้านต่าง ๆทั้งการคิด การวางแผนการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง การท างาน
เป็นทีม คือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546) 
เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็น
เกี่ยวกับบุคคลจากงานวิจัยที่แสดความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้
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แบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีสอนแบบปกติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 50 คน ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน ได้รับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (รัตติยา  ภูบุญเติม, 2553)     
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยพิจารณาจากคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สถาบันทดสอบการศึกษา, 
2555)  พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศเท่ากับ 40.82 ระดับ
จังหวัดเท่ากับ 41.30 ระดับสังกัด เท่ากับ 40.45 และคะแนน O - Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเจริญศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 36.75 สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ย 28.33  
และสาระที่ 2 มีมาตรฐานการเรียนรู้ 2 มาตรฐาน คือ ว 2.1  คะแนนเฉลี่ย 33.3, ว 2.2 คะแนนเฉลี่ย 20.00 
และซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ต่ ามากไม่ถึงร้อยละ 50  ต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ จึงเป็น
สาระและมาตรฐานที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา และอาจสืบเนื่องมาจากวิธีการสอนที่อยู่เฉพาะในห้องเรียนไม่
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดังแนวคิดของส าลี รักสุทธี (2553) ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
พร้อม ๆ กับได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังเรียน ซึ่งการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์นั้นสามารถท าได้ทั้งการน าแหล่งเรียนรู้มาสู่ห้องเรียนและการน านักเรียนออกไปสู่แหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากงานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งความรู้ในชุมชน เรื่องอาชีพในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องอาชีพใน
ชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอยู่ในระดับมาก  (ยุวนา สารปรัง. 2546)   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
และมีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 

2. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภายหลังที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น อยู่ทีร่ะดับใด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์   

2.  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่ได้รับ                  
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ายโซงสีวิเชียร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน               
13 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  275 คน     

2. กลุ่มตัวอย่างอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน 
เจริญศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน โดยสุ่มได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จ านวน 24 คน 

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเจริญศึกษา พุทธศักราช 2553 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) 
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 2) ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต   3) ชีวิตสัมพันธ์   4) โซ่อาหารและสายใยอาหาร   
5) การดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
 4. ระยะเวลาในการท าการทดลอง ใช้เวลา 10 ชั่วโมง   

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 5.1 แผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชีวิตสัมพันธ์   
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน           
 5.3 แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน   

 
ผลการวิจัย 

1. หลังการทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  เรื่อง “ชีวิต
สัมพันธ์” สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             

2. หลังการทดลอง เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี 
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อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ ศึกษาเจตคติ

ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จากการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับของ
สมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 จากการวิจัยพบว่า หลังเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 และมีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะ หาความรู้อย่างเป็นระบบ และการจัดระบบในเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่อง
ที่พบเห็นได้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่เรียนคุ้นเคยอยู่เป็นประจ า อีกทั้งนักเรียนได้มีส่วนในการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองและได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มท่ีอยู่กลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา  
นักเรียนที่เรียนเก่งจะพยายามอธิบายให้นักเรียนที่เรียนปานกลางหรือนักเรียนที่เรียนอ่อนได้เข้าใจ ส่วน
นักเรียนที่เรียนปานกลางหรือนักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะพยายามปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของล าดวน โสตา (2545) กล่าวว่า  การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นการสอนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนท าการสอบสวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง              
ส าลี รักสุทธี (2553)  ยังได้กล่าวอีกว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การจัดกิจกรรมนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแล้วยังต้องจัดแหล่งและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงพร้อมๆ กับได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังเรียน ซึ่งการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้นสามารถท าได้ทั้งการน าแหล่งเรียนรู้มาสู่ห้องเรียนและการน านักเรียนออก
ไปสู่แหล่งเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติยา ภูบุญเติม 
(2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษานอกห้องเรียน
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง "ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม" ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยการศึกษานอกห้องเรียน เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่ทางโรงเรียนก าหนด    
จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.66 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ นักเรียนมีเจตคติต่ อวิทยาศาสตร์หลังการสอนด้วยวิธี
การศึกษานอกห้องเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร ตาใจ (2551)                  
ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ ได้รับการสอน
โดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่งพบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์แล้ว  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75               

2. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
จากการวิจัยพบว่า หลังเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้

ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจ  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ และการจัดระบบในเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ พบเห็นได้ใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่เรียนคุ้นเคยอยู่เป็นประจ า อีกทั้งนักเรียนได้มีส่วนในการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองและได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มท่ีอยู่กลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา กิจกรรมการ
ทดลองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนอยากจะท าการ
ทดสอบและทดลองตามกิจกรรมที่จัด นักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี และมี
ความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดังค ากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546) ที่ว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซึ้ง
เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตระหนักในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์    
การเลือกใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดย
ใคร่ครวญไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ซึ่ งสอดคล้อง กับงานวิจัย
ของ รัตติยา ภูบุญเติม (2553)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้
การศึกษานอกห้องเรียนเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง "ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และนักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังการสอนด้วยวิธีการศึกษานอกห้องเรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี และงานวิจัยของณรงค์เดช พลกระจาย (2547) ได้เปรียบเทียบผลการสอนตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้และรูปแบบ สสวท. ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพ่ิมมากขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทา ชุติแพทย์วิภา (2545) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมและจิตส านึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการวิจัยพบว่า จิตส านึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชีวิตสัมพันธ์ มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1 ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนจากงานวิจัย 

  1.1 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น ส่งผลดีต่อนักเรียนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  1.2 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น                
เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้น  เพ่ือท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
กิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
  1.3 ผู้สอนควรแนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนน าหลักการที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมไป
ศึกษาค้นคว้าทดลองเพ่ิมเติม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  1.4 ผู้สอนสามารถน ากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของผู้เรียนและสภาพของ
สถานศึกษา 
  1.5 เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักเรียนและระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะท าให้นักเรียน 
เกิดความเบื่อหน่ายได้     

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรพัฒนากิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสาระ         

การเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในระดับช่วงชั้นอ่ืนๆ โดยปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้มีความยากง่าย
และเหมาะสมกับช่วงชั้น  

 2.2 ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับ
ตัวแปรอ่ืนๆเช่น ทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และ ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

 2.3 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จากการท าแผนที่ความคิด เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดและการจัดระเบียบทางความคิด ส่งเสริมอิสระในทางความคิดของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 50 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือการหา
ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือทดลองเรียนโดยการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และประเมินความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test Dependent 
 ผลวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.73 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to develop an electronic book on Buddhist 
Teachings Principles for Prathomsuksa 6 Students to be efficient according to 80/80, to 
compare learning achievements before and after using the electronic book on Buddhist 
Teachings Principles and to study satisfaction of students towards the electronic book on 
the Buddhist Teachings. The sample consisted of 50 Prathomsuksa 6 Students of Nam Yuen 
school, Ubol Ratchathani province under the Office of Ubol Ratchathani Elementary 
Education Area 5, selected by cluster random sampling which divided into two groups, the 
first group was used for finding the efficiency of the electronic book which comprised 25 
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students. The second group was used for evqluqting student’s satisfaction on using the 
electronic book in the learning process which compristed 25 students as well. The tools for 
data collection were (1) electronic books (2) a learning achievement test and                                
(3) a questionnaire for satisfaction evqluqtion. The statistics employed were percentage, 
mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The research findings were as follows: 
 The electronic book on Buddhist Teachings Principles for Prathomsuksa 6 Students 
had efficiency of 85.00/83.73 and the post-learning achievement was significantly higher than 
their pre-learning at a statistical level of .05; and the learning satisfaction was at a high level. 
 
ค าส าคัญ     
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกรักความเป็นไทย โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และได้ก าหนดให้กลุ่ม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง  และ
ผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวมการน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ และสื่อในการสอนในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีความส าคัญในการใช้ประกอบการสอนในปัจจุบัน เพราะเป็นสื่อที่เป็นลักษณะ
สื่อประสม ช่วยให้เกิดความสนใจในเนื้อหายิ่งขึ้น เช่น สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- BOOK) คือ การน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มารวมกันไว้เป็นชุด เพ่ือให้
ผู้เรียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่มีความหลากหลาย
น่าสนใจ  โดยรวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียน ท าให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า เกิดความ
สนุกสนาน ด้วยวัยและลักษณะพฤติกรรมการเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสนใจและ
ต้องการเรียนรู้จากสื่อที่เป็นภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบกัน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความ
สนใจ และสามารถของตนเอง สามารถเรียนรู้ตามความต้องการของตน 
การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาที่ดีควรน าสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประกอบเพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจ
สิ่งที่จะเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
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โดยการที่ครูสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในรูปกิจกรรมต่าง  ๆ ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย (กรมวิชาการ, 2545)  
 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษานั้นสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เนื่องจากลักษณะพิเศษของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอในลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย ความน่าสนใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
ผู้อ่านตอบสนองกับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดี หรือแม้แต่การน าไปใช้เป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือนอก
ห้องเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อน าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผนวกกับลักษณะ
ของบทเรียนโปรแกรมที่น าเสนอเนื้อหาแก่ผู้เรียนเป็นส่วนย่อย ๆ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนเป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็น            
การจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมไปใช้ในวงการการศึกษาจึงน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนได้ 
 โรงเรียนน้ ายืนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  5 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งหมู่ที่ 1 ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน
ทั้งหมด 642 คน สภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนที่มุ่งสอน
ตามเนื้อหาเพ่ือที่จะให้จบบทเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมไม่ส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธี
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเน้นกิจกรรมที่มีความหมายกับผู้เรียน การสอนส่วนใหญ่เน้นการบรรยายให้ความรู้
อธิบายให้นักเรียนจดจ าเนื้อหา ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งไม่ท าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทาง
จรยิธรรม และไม่สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 และมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 43.87 ( สทศ., 2555) ซึ่งต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาคะแนนเฉลี่ย 50.81 ระดับ
จังหวัดคะแนนเฉลี่ย 51.20 และระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 52.22 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและพบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ย่างเข้าสู่วัยรุ่น จึงจ าเป็นต้องให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อันจะเป็นพ้ืนฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข  และมี
วินัยในตนเอง จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือตอบสนองความต้องการของโรงเรียน
และผู้เรียน ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสุข โดยจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จ านวน 8 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มจะมีภาพประกอบเรื่อง ซึ่งจะมีเนื้อหาตามเค้า
โครงเรื่อง ท าให้ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความซาบซึ้งในหลักธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
     1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวและมีการ
ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร 
จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 13 ห้อง นักเรียน
ทั้งหมด 273 คน    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรียน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
(Cluster random sampling) โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนน้ ายืน                     
จ านวนนักเรียน 25 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนน้ ายืน                     
จ านวนนักเรียน 25 คน เพ่ือทดลองเรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 8 เล่ม ประกอบด้วย พระรัตนตรัย สมาธิเบื้องต้น เบญจศีล เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 ฆราวาส
ธรรม 4 คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ (เล่ม 1) คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (เล่ม 2) 
 2.  แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 จ านวน 8 แผน 
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 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 6 เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ   
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 จ านวน 15 ข้อ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
วิธีการด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พระรัตนตรัย สมาธิเบื้องต้น เบญจศีล                
เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  เสนอเนื้อหาในรูปแบบกลอนสี่ เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ ในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตน
ตามค าแนะน าเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ และสามารถบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาได้ 
           1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ มีทั้งหมด 8 ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(FlipAlbum) 
  1.3 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน                  
เพ่ือประเมินคุณภาพของหนังเสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านกิจกรรม ด้านการจัดการ 
โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  
 ผลการประเมินพบว่า ในด้านเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมและด้านการจัดการมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.78) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมดังนี้ ในส่วนของการใช้ภาษาที่ยังมีค าที่
สะกดผิดบางจุด การจัดวางเนื้อหาแนะน าให้จัดท าชั้นหนังสือ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนให้เห็น
หน้าตาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ละเล่ม และหากต้องการอ่านเล่มใดก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ และควร
มีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการเรียนให้พร้อม   
  1.4. ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญน าหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จ านวน 
3 ครั้ง ดังนี้ 
                        1. ขั้นทดลองรายบุคคล (One to One Try – out) การทดลองใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเรียนกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตาม
เกณฑ์มีค่าเท่ากับ 82.50/81.11 และตรวจสอบความชัดเจนความพร้อมด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้าน
กิจกรรมและด้านการจัดการ เพ่ือน าข้อบกพร่องที่พบมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ทดลองแบบกลุ่มเล็กต่อไป 
พบว่า สีของตัวอักษรไม่ชัดเจน เช่นสีเหลือง   
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  2. ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Try–out) ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อยกับนักเรียนห้องที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นเด็ก
เก่ง 3 คน เด็กปานกลาง 4 คน และเด็กอ่อน 3 คน โดยเรียนกับกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 82.38/83.67 โดยคิดคะแนนจากคะแนนการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดละ 10 คะแนน และคิดจากจากคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 30 ข้อ                              
  3. ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Try – out) ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนน้ ายืน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 25 คน โดยเรียนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยคิดคะแนนจากคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ชุดละ 10 คะแนนและคิดจากจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ผลปรากฏว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์มี
ค่าเท่ากับ 83.95/82.27 ซึ่งสามารถน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ต่อไป 
     2. แผนจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนจัดการเรียนรู้ตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
            2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนน้ ายืน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด          
            2.2 สร้างแผนจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 แผน 
            2.3 น าแผนจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  น าแผนจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้หนังเสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท ต่อจากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย และ
น ามาเทียบกับเกณฑ์ความหมายของคะแนนแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ค่าความ
สอดคล้อง เฉลี่ย 4.61  
   2.4 น าแผนจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
                     3.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และแบบเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนก
ค่าความเชื่อม่ัน 
   3.2 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เพ่ือ
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เลือกใช้จริง 30 ข้อ น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
   3.4  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้สูตรดัชนีค่า
ความสอดคล้อง IOC (กาญจนา วัฒายุ, 2548) แล้วเลือกแบบทดสอบสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
   3.5 ปรับปรุงแบบทดสอบแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่เคยเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนามา แล้ว 
จ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามแบบของกาญจนา วัฒายุ (2548) แล้วเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35-0.65 ค่าอ านาจจ าแนก 0.30-0.70 ตามเกณฑ์ก าหนด 
แบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 30 ข้อ 
   3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบการหาค่าความยาก (p)ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
จ านวน 30 ข้อมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรKR21 Kuder-Richardson (กาญจนา  วัฒายุ, 
2548: 196) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.70 แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์   น าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
             4.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจใน
การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น าความรู้ที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามวิธีการของ 
Likert ชนิด 5 ตัวเลือก หลังจากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุม
ความพึงพอใจที่จะประเมิน ปรับตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
             4.2 น าแบบสอบถามที่ปรับแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นการประเมิน 
แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้ว
น ามาหาค่าเฉลี่ยดูดัชนีความสอดคล้อง โดยสูตร IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป จ านวน 15 ข้อ น าแบบสอบถามน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
   4.3 น าแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เก็บคะแนนก่อนเรียน จ านวน  
30 ข้อ จากนั้นตรวจบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งท าแบบทดสอบท้ายเล่ม เก็บคะแนนระหว่างเรียน ใช้เวลา
ทดลอง 8 ชั่วโมง 
 3. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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 4. ลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  5 น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละเล่ม จ านวน 8 เล่ม และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนมาค านวณเพ่ือหาประสิทธิภาพ  
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาค านวณสถิติ t-test (Dependent) 
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน น าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากนักเรียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  
 
ผลการวิจัย 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.73     
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อภิปรายผลดังนี้ 
 1. การพัฒนาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 จ านวน 8 เล่มใช้ประกอบการเรียนแล้วหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.73 ซึ่งแสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผ่าน
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ย วชาญ 
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ขั้นทดลองรายบุคคล ขั้นทดลองกลุ่มย่อยแล้วจึงทดลอง
ภาคสนาม 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก่อนเรียน มีคะแนน (เฉลี่ย 15.32) ภายหลังจากเรียน มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 
(เฉลี่ย 24.68) ทั้งนี้เป็นเพราะก่อนการสร้างผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และท าการวิเคราะห์
หลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบก่อนที่จะสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ยกร่างข้อสอบให้
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วท าการคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์มาใช้  
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นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้น าข้อสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาแล้ว 
เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขจน
ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 เวียงชัย ทองจรัส (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบคู่คิดและตามรูปแบบรายบุคคล ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการเรียนมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างดี มีค าชี้แจง ศึกษาได้ง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก นอกจากนั้นผู้วิจัยยัง
ได้จัดท าเนื้อหาในรูปกลอนสี่ อ่านเข้าใจง่าย ไพเราะ ตลอดจนมีภาพประกอบในเนื้อหา จึงท าให้นักเรียนที่
เรียนดังกล่าวมีความพึงพอใจในระดับมากมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
 อดิศักดิ์ สามหมอ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                
(e - Book) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก 
  จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมวิธีหนึ่ง ทั้งนี้จากลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือหนังสือที่สร้าง
ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท าให้ ผู้อ่านสะดวกมากขึ้นและ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้เข้าใจและจดจ าบทเรียนได้ดี และ
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักธรรมของ
พระพุทธสาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนรู้สึกชอบและสนุกกับ
การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ก่อนท าการสอนครูผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมในการใช้งาน 
  1.2 ควรมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้าด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ก่อนให้นักเรียนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
  1.3 ไม่ควรจ ากัดเวลาของผู้เรียนแต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของแต่
ละคน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาอ่ืนๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ    
  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับ
รูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เช่น การเรียนโดยใช้ CAI การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

86 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ที่จะน านวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
โรงเรียนบ้านดวน อ าเภอน้ ายืน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี  เขต 5 ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  1 ห้องเรียนจ านวน  27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80 /83.60 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop life skills package for prathomsuksa 5 
students that attained  through 80/80 criteria. 
The samplings of this research have 27 prathosuksa5 students which studied in the second 
semester in Ban Don School, Num Yuen district, Ubonratchathani Primary Education office 5. 

  That   was selected   by cluster random sampling. The  tools  of  this  research  
comprised  of  the 10  life  skills  packages  and multiple  choice  test  of  
health and physical education learning  group area  that  have  40 items,  4  choices. There 
liability  of this test was 0.85, The data was  analyzed by  percentage,Arithmetic  mean and  
standard  deviation dependent t test.  

The result was as follow 
The efficiency of was 82.80/83.60 which life skills packages according tothe criteria of 

80/80. 
 
ค าส าคัญ 

ทักษะชีวิตชุดฝึก  การพัฒนาชุดฝึก 
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ความส าคัญของปัญหา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา พัฒนาระบบการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจธรรมชาติ
และชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน รักการออกก าลั งกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการป้องกัน                     
การส่งเสริมและการด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรทั้งตนเองของครอบครัว และชุมชน กรมวิชาการ (2545 ) 
 จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี
เขต 5 มีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกล่าวคือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้นไม่สนใจในการ
เรียน  และยังอ่านเขียนได้ไม่คล่อง ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น
ครูผู้สอนได้ท าการศึกษา และพบสาเหตุที่ท าให้การจัดการเรียนรู้  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้1)ปัญหาจาก
นักเรียนมีความสามารถและสติปัญญูาแตกต่างกัน  ยังอ่านและเขียนได้ไม่คล่อง จากการเรียนการสอน ที่ไม่
ค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้นักเรียนที่เรียนช้าเเละไม่เข้าใจ เกิดเจตคติที่ไม่ดี ไม่สนใจในการเรียน  
ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องสร้างเจตคติท่ีดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สนุกสนาน  เหมาะสมกับเวลาและวัยของนักเรียน 2) ปัญหาจากครูผู้สอนโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่1-2   
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนส่วนใหญ่ยังจัดให้ประจ าชั้นสอนทุกวิชา ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกัน ถ้าครูไม่พยายามค้นคว้า ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมแล้วจะไม่สามารถท าให้พัฒนาการเรียนการสอนได้ บางครั้งครูขาดความรู้ ความช านาญในรื่องที่ท า
การเรียนการสอน และจะสอนโดยวิธีบรรยาย เน้นให้นักเรียนจดจ าเนื้อหา มากกว่าให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้
ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าหาความรู้หรือการปฏิบัติ จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะการคิดและปฏิบัติ                   
3)ปัญหาจากการขาดสื่อการเรียนการสอนสื่อการสอนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสอน จะช่วยให้นักเรียน  
มองเห็นรูปธรรมในการเรียนการสอนมากกว่านามธรรม ถ้าไม่มีสื่อการสอน ครูพูดอย่างเดียวนักเรียนจะนึก
ภาพไม่ออก อาจจะเกิดจากจินตนาการที่แตกต่างกัน ส าหรับการเรียนการสอนนั้น ถ้ามีสื่อไม่เพียงพอ               
การจัดการเรียนการสอนจะไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้คิดและหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพ่ือมุ่งให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการ
สอน  ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนฝึกให้มีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของ
ตนเองได้ฝึกให้นักเรียนท างานตามล าพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้นักเรียนฝึกฝนได้
อย่างเต็มที่ช่วยให้พัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละ
ครั้งใช้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวนด้วยตนเองช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน
ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาของครู  สุวิทย์  มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดฝึกทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ทั้งยังช่วยให้พัฒนาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยอาศัยชุดฝึกทักษะ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีระบบซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
ชุดฝึกทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์หรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี 

การศึกษา 2555 ของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 นักเรียน 180คน 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดวน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)ได้กลุ่มตัวอย่าง 27คน เนื่องจาก
การจัดนักเรียนในห้องเรียนเป็นลักษณะคละความรู้ ความสามารถ ท าให้สภาพห้องเรียนแต่ละห้องมีลักษณะไม่
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มเพ่ือเลือกห้องเรียน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 27 คนมาด าเนินการทดลอง 

2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
2.1 ชุดฝึกทักษะชีวิต 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. การสร้างชุดฝึกทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้ 
ด าเนินการตามข้ันตอนและมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 วิเคราะห์หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดหัวข้อใน
การสร้างชุดฝึกทักษะชีวิต 
   1.3 จัดท าชุดฝึกทักษะชีวิตจ านวน 10 ชุดฝึก ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 
    1) ชุดฝึกที่ .....เรื่อง..... 
    2) จุดประสงค์การฝึก 
    3) อุปกรณ์ท่ีใช้ 
    4) กิจกรรมฝึก 
    5) ใบความรู้    
    6) แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
 4. จัดท าคู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะชีวิตจ านวน 10 ชุดได้แก่ 
      1)  ชุดฝึกที่ 1 เรื่องความส าคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 
      2)  ชุดฝึกที่ 2 เรื่องวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 
      3)  ชุดฝึกที่ 3 เรื่องความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
      4)  ชุดฝึกที่ 4 เรื่องแหล่ง และวิธีการหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ 
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  5)  ชุดฝึกที่ 5 เรื่องการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  6)  ชุดฝึกที่ 6 เรื่องการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 
  7)  ชุดฝึกที่ 7 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด 
  8)  ชุดฝึกที่ 8 เรื่องผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด 
  9)  ชุดฝึกที่ 9 เรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
  10)  ชุดฝึกที่ 10 เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 
   (5) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและค านวณหา
ค่า IOC 

  (6) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  (7) น าไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น ป.5 โดยด าเนินการทดลองดังนี้ 

          (7.1) ทดลองเดี่ยว กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกนักเรียน
ที่เรียนอ่อน 1 คน เรียนปานกลาง 1 คน และเรียนเก่ง 1 คน วิธีการคัดเลือกใช้ครูประจ าชั้นเป็นผู้คัดเลือก 
เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเด็ก รู้สภาพการเรียนรู้ของเด็กดี โดยให้นักเรียนอ่านค าสั่ง จุดประสงค์ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อสังเกตพฤติกรรม การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และความเหมาะสมของเวลาใน
การท ากิจกรรม น าผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะชีวิตจ านวน 10  ชุด แล้วน าไปทดลองใช้
(Try out )กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 

  (7.2) ทดลองแบบกลุ่มย่อยกับนักเรียนจ านวน 9  คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และไม่เป็นคนเดียวกันกับทดลองในครั้งแรก โดยมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน โดยให้นักเรียน
ทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนเรียนรู้ตามชุดฝึกทักษะชีวิต ใช้เ วลาทดลอง10 ชั่วโมงปฎิบัติกิจกรรม
เช่นเดียวกับการทดลองรายบุคคล ขณะทดลองผู้วิจัยบันทึกข้อมูลอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรม การตอบ
ค าถาม การท าแบบฝึกหัด  ผู้วิจัยน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  แล้วทดสอบหลังเรียน เพ่ือน าไปใช้
สอนจริงในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
    (7.3) น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E1/E2ก าหนด
เกณฑ์ไว้ 80/80  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533) 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 การสร้างแบบทดสอบ ได้ด าเนินการดังนี้ 

 (1) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือคู่มือ
การวัดผลประเมินผลสาระสุขศึกษาพลศึกษา 

 (2) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบเพ่ือน าผลของแบบทดสอบไปใช้ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

 (3) ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการวัด โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา                   
ซึ่งเนื้อหาที่จะใช้ในการสร้างแบบทดสอบคือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
สร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต โดยจัดท าเป็น
ตารางวิเคราะห์กรอบโครงสร้างในการสร้างแบบทดสอบ ซึ่งมีส่วนประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
พฤติกรรมที่วัด ได้แก่ ความรู้ ความจ า ทักษะกระบวนการ และเจตคติ 

 (4) สร้างแบบทดสอบ จ านวน 60 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 (5) น าข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องตามจุดประสงค์และเนื้อหา
ครอบคลุมกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่ 

 (6) น าแบบทดสอบที่จัดท าข้ึนไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดวน 
จ านวน 60 คน เพื่อหาค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt) 

 (7) หลังจากการน าแบบทดสอบไปทดสอบในข้อ (6) แล้วน าข้อสอบที่มี ค่าอ านาจจ าแนก
และค่าความยาก คัดเลือกเอาข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ค่าความยาก ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
0.20 ขึ้นไป ผลการคัดเลือกแบบทดสอบ ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพ  40 ข้อ น าไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (rtt) โดยใช้สูตร คูเดอร์– ริชาร์ดสัน KR20ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.85 

 (8) จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็นฉบับสมบูรณ์ 
 (9) น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านดวน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี  
 4. การด าเนินการวิจัย 
  4.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จ านวน 10ชั่วโมง และการทดสอบก่อนการเรียนและการ
ทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 ชั่วโมง รวม  12 ชั่วโมง 
  4.2 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง ทักษะชีวิต 
  4.3 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   4.3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้ชุดฝึกทักษะชีวิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   4.3.2 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา 10ชั่วโมง โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละ 6-7 คน แบบคละความรู้ แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้าและรองหัวหน้าหมุนเวียนให้ครบทุกคน ในระหว่ างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยจะเก็บคะแนนจากแบบทดสอบในแต่ละชุด คะแนนเต็มชุดละ 10 คะแนน 
   4.3.3 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
เรื่องการด ารงชีวิต จ านวน 10 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
   4.3.4 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละชุด และคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   - ค่าร้อยละ (Percentage) 
   - ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
                       - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2  สถิติที่ใช้ทดสอบข้อมูล 
   - ใช้ทดสอบค่า ที (t-test Dependent) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยในบทที่ 3 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะชีวิต โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึก
ท้ายชุดฝึกทุกชุดระหว่างการจัดกิจกรรม  และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะชีวิต 
 
ผลการวิจัย 
 ชุดฝึกทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/83.60ซึ่งเป็นไป
ตามตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 

จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1.ชุดฝึกทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80 /83.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับค า
กล่าวของ  สุวิทย์  มูลค าและ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550) 

ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาหรือเกิดความรู้ความเข้าใจหรือไม่อย่างไรนั้น รูปแบบวิธีการสอนมี
บทบาทส าคัญ จึงท าให้ผู้เรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะชีวิตฝึกเด็กคิดรักษาสุขภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่ากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructionism) ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา กระตุ้นให้ช่วยกันสร้างความคิดใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับการศึกษา โดยอาศัยพ้ืนฐานกระบวนการเรียนรู้  สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ท าให้ความรู้ของผู้เรียนถูก
พัฒนาขึ้นตามพ้ืนฐานความรู้เดิม ดังนั้นผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนตามคู่มือฯ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียนสูงขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสร้างชิ้นงาน การสรุปข้อมูล
และหรือสรุปความคิดเห็น (Concept Mapping) และการน าความรู้ไปใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความคิดชั้นสูงของผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมขึ้นทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามคู่มือฯ สามารถพัฒนาความคิดชั้นสูงของตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา ฉัตรวิราคม (2546) ที่พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้ตามชุดฝึกทักษะชีวิต สามารถท าให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้สูงขึ้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า ชุดฝึกทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น                   
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80 /83.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ครูผู้สอนสุขศึกษาควรน าชุดฝึกทักษะชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะชีวิต 
จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพราะชุดฝึกทักษะชีวิต ที่ผู้รายงานจัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  1.2 ในการน าชุดฝึกทักษะชีวิต ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติให้ละเอียดทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะการเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู และความรู้ส าหรับครู การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
  1.3 เมื่อตรวจผลงานของนักเรียนหากพบว่า นักเรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ครูผู้สอนต้องคอยอธิบายให้ค าแนะน ารายบุคคล  
  1.4 การเตรียมใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบท ครูผู้สอนต้องเตรียมการล่วงหน้าให้ตรงตาม
จ านวนนักเรียนที่เรียน จึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ และควรตรวจเฉลย 
เสนอแนะค าตอบจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทราบผลของนักเรียน ควรให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการซักถาม พูดคุย คิดหาเหตุผล สิปปนนท์ เกตุทัต (2541) 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สุขศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การสอนสุขศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาความคงทนทางการเรียนรู้สุขศึกษา ส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาอย่างนี้ เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการสร้างชุดฝึกทักษะชีวิต ในรายวิชาอ่ืน เช่น วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, 
ศิลปศึกษา และในระดับชั้นต่าง ๆ ที่นักเรียนเข้าใจยากและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าผลงานและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนตชด .บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต าบล 
บุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้ท าการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากกลุ่มเครือข่ายบุเปือยยางใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ใช้หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ประมาตรฐาน 80/80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่           
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยด าเนินการสอนประกอบกับการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาไทย จ านวน 6 ชุด สอนชุดละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะการ
เขียนในแต่ละครั้ง แล้วเก็บคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาไทย (E1) เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเก็บคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย(E2)   
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.83/85.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research was to develop the Thai writing skill Packages for 
Prathomsuksa 5 students to reach the standard criterion of 80/80. The sample included 30 
Prathomsuksa 5 students of Kasetsomboon school, under Bupuaiyangyai Office of 
Ubonratchathani Primary Education Service Area 5, selected by using cluster random 
sampling. The tools of the research were 1) 6 package of Thai writing skill practive, and 2) a 
multiple choice (4 choices) learning achievement test with a reliability of 0.90. The statistics 
used for analysis were percentage, mean and standard deviation. 
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 The research melted was as fellows: 1) teaching students Thai writing skill for 6 
lessons, 2 hours for each lesson, a total of 12 hours; 2) at the end of each lesson, there was 
a test to analyze the efficiency of each lesson (E1); 3) at the end of 6 lesson, there was a 
learning achievement test to analyze the efficiency of the lessons (E2). 
 The research finding indicated that Thai writing skill Packages for Prathomsuksa 5 
students had the efficiency at 84.83/85.57 which met the standard criterion of 80/80. 
 
ค าส าคัญ 
            แบบฝึกทักษะ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการอ่านและเขียนจัดได้ว่าเป็นทักษะภาษาที่ส าคัญมาก การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในปัจจุบัน  ยังประสบปัญหามากเพราะคนไทยส่วนใหญ่  มีปัญหาในด้านการอ่านและเขียน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการสะกดค า การเว้นวรรคตอน การใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล โดยเฉพาะ
การออกเสียงพยัญชนะ  เสียงพยัญชนะที่ผู้ใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นการขาดทักษะ
ทั้งการอ่านและการเขียนทั้งสิ้นจึงท าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งปัญหาที่พบการใช้
ภาษาไทยในโรงเรียนนั้น สามารถแยกเป็นประเด็นใหญ่ๆ 2 ประเด็นคือ ปัญหาด้านครู ครูผู้สอนไม่เข้าใจ
ภาษาไทยอย่างกระจ่าง จึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจตามไปด้วย และครูมักใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ปัญหาด้าน
นักเรียน  นักเรียนขาดความพร้อม ไม่มีสมาธิ ในการเรียน เขียนพยัญชนะ เขียนสระ และเขียนค าไม่ได้                      
เมื่อนักเรียนเขียนไม่ได้จะส่งผลให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนใช้ภาษาพูดมาเขียน และ
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาคือ คะแนนการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 
2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลุ่มเครือข่ายบุเปือยยางใหญ่ ต าบลบุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีค่าเฉลี่ย 29.45 และในระดับท้องถิ่นการ
จัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดอุบลราธานีเขต 5 มีค่าเฉลี่ย 30.61 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด    
           ข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบปัญหาที่เป็นปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการเขียนค าควบกล้ าของนักเรียนถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะเป็นปัญหาด้าน
คุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ และปัญหาในการสื่อสาร จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยเชื่อว่าแบบฝึกเสริมทักษะจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนการเขียนค าควบกล้ า  จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ปัญหาการ
เขียนค าควบกล้ า โดยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าควบกล้ ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือช่วยเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนให้คงทน               
ให้นักเรียนเกิดความช านาญและใช้ภาษาได้ถูกต้อง ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพราะผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าการเขียนค าควบกล้ าไม่ถูกต้องนั้น  สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนบ่อยๆจากแบบฝึกทักษะที่ใช้
ฝึกอย่างหลากหลาย เช่น  เกม  เพลง  นิทาน  ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
            1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 หรือไม ่
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80 / 80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบุเปือยยางใหญ่ ต าบลบุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5จ านวน 7 โรง รวม 10  ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 250  คน  
              1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555   
ของโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต าบลบุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
30 คน เนื่องจากการจัดนักเรียนในห้องเรียนเป็นลักษณะคละความรู้ ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ท าให้สภาพห้องเรียนแต่ละห้องมีลักษณะไม่แตกต่างกัน  
              1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใช้เวลา
ทดลอง 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 12 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            2.1 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 ชุด 
ได้แก่ 
            ชุดที่  1  แบบฝึกค าควบกล้ า  โดยใช้นิทาน                    จ านวน   5    กิจกรรม 
            ชุดที่  2  แบบฝึกค าควบกล้ า  โดยการใช้ปริศนาค าทาย      จ านวน   5    กิจกรรม 
           ชุดที่  3  แบบฝึกค าควบกล้ า  โดยใช้บทร้อยกรอง            จ านวน   5    กิจกรรม      
            ชุดที่  4  แบบฝึกค าควบกล้ า  โดยใช้เพลง เพลงพื้นบ้าน     จ านวน   5    กิจกรรม 
            ชุดที่  5  แบบฝึกค าควบกล้ า  โดยใช้ภาพปริศนา             จ านวน   5    กิจกรร 
            ชุดที่  6  แบบฝึกค าควบกล้ าไม่แท้  โดยใช้บทร้อยกรอง      จ านวน   5    กิจกรรม 
           2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตชด.
บ้านเกษตรสมบูรณ์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ 0.90  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
          3.1 ขออนุมัติผู้อ านวยการโรงเรียน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ เพื่อทดลองใช้แบบฝึก 
ทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
          3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ขออนุญาตทดลองใช้
เครื่องมือ ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ตชด.บ้าน
เกษตรสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
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              3.3 ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือ และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
             3.4 ด าเนินการสอน ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะพร้อมทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะใน
แต่ละครั้งเป็นการทบทวนความรู้ แล้วเก็บคะแนนเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนค าควบกล้ า ( E1 ) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาไทย มีจ านวน 6 ชุด ใช้เวลาชุดละ 2 ชั่วโมง รวม  
12 ชั่วโมง สอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 
             3.5 เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพแล้ว ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
จ านวน 30 ข้อ เก็บคะแนนเป็นข้อมูลไว้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ( E2 )  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โดยหาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึกท้ายชุดทุกชุดระหว่างการจัดกิจกรรมและคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/ E2)       
  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
                  1) ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
                   2) ค่าความยากง่าย (Difficulty) 
                   3) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
                   4) ค่าความเชื่อมั่น (Test reliability) 
  5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
                 1) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                 3) ค่าร้อยละ (Percentage) 
                 4) ค่าทดสอบ (Dependent t- test) 
               
ผลการวิจัย 
 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  E1/ E2 เท่ากับ  84.83 / 85.57 
 1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าการ
พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าควบกล้ าที่พัฒนาขึ้น 84.83 / 85.57 มีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
อภิปรายผล 
                จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5   ครั้งนี้  พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2  84.83 / 85.57 เท่ากับ แบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ทั้ง 6 ชุด มีคะแนนเฉลี่ย                  
( X  = 50.90 )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D = 0.13) 
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และคิดเป็นร้อยละ  84.83 ทั้งนี้อาจเนื่องจากก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นระบบคือ 
              การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ได้มีการศึกษามาตรฐานการ
เรียนรู้  เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ การใช้ภาษา และการประเมินผล  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน              
5  คน เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ( IOC ) เท่ากับ 0.1 การสร้างแบบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียนค าควบกล้ า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้  เป็นการ
สร้างแบบฝึกโดยผู้วิจัยได้ค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักตามกฎแห่งผลของธอร์นไดค์ (Law of 
Exercise) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งใดก็ตามท่ีมีการฝึกหัดบ่อยๆ จะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี 
(Lae of Use) ซึ่งภาษาไทยเป็นวิชาทักษะผู้เรียนจะมีทักษะในทางภาษาดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือกระท าซ้ า
บ่อย วิลาวัลย์   สุภิรักษ์ (2545) ที่ให้ความเห็นว่า การสร้างแบบฝึกต้องศึกษาปัญหาของเนื้อหาที่จะน ามาสร้าง  
โดยน ามาตั้งวัตถุประสงค์  ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั้นตอนการใช้แบบฝึกให้สอดคล้องกับเนื้อหา  หรือ
ทักษะที่ต้องการฝึก นอกจากนี้ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นผู้วิจัยค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ 
คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง ของธอร์นไดค์ ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละ
ชั้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่า
สภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้วได้กระท าเกิดความพึง
พอใจ จากการวิจัยพบว่านักเรียนชอบเรียนภาษาไทยเพราะมีชุดฝึกทักษะ และนักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุข
กับการเรียนภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ที่กล่าวว่าการสร้างความ
มั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าบ่อยๆย่อมท าให้เกิดการ
เรียนรู้ได้นานและคงทนถาวรและกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ที่กล่าวว่าผลที่ได้รับเมื่อแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พอใจย่อมอยากเรียนต่อไปอีก แต่ถ้าได้ รับผลที่ไม่พอใจก็ไม่อยากจะ
เรียนหรือเกิดความเบื่อหน่าย 
            นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ก่อนที่จะน าไปใช้ได้ท าการทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์การก าหนดเกณฑ์ E1 /  E2  ของชัยยงค์              
พรหมวงศ์ (2532) หลักการพัฒนาแบบฝึกทั้ง 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อผลิตชุดฝึก
เพ่ือเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน าชุดฝึกไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนคือ  1. ขั้นหาประสิทธิภาพ  1 : 1               
(แบบเดี่ยว)  2. ขั้นหาประสิทธิภาพ 1 : 10( แบบกลุ่ม ) เสร็จแล้วน ามาปรับปรุง  3. ขั้นหาประประสิทธิภาพ 
1 : 100 ( ภาคสนาม )  และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชฎา วาดโคกสูง (2546)  ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการ
เรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า  ร  ล  ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบฝึก  
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึก  สามารถพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้นถึงร้อยละ  78  และ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาแผนการเรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาไทยเรื่อง ค าควบ
กล้ า  ร  ล  ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้แบบฝึก  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วงเดือน   เป็ดทอง 
(2550) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ด้านการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ระหว่างการเขียนด้วยแบบฝึกทักษะกับการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 ระหว่างการเขียนด้วยแบบฝึกทักษะกับการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการมี
ประสิทธิภาพ  85.33 / 83.63  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบ
ฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิไล  พลอาสา (2551)ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและ
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การเขียนสะกดค าควบกล้ า โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าควบกล้ า  โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีประสิทธิภาพ94.98/91.36 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด                       
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าควบกล้ าที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าควบกล้ าที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  
80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นค่าระดับความพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก แบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ  
เริ่มจากได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะ ศึกษาผลงานทางวิชาการต่างๆ วิเคราะห์นักเรียน  
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเลือกเนื้อหาค าควบกล้ า
ที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน  มีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนในบทเรียน
ในหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหาของแบบฝึกทักษะการเขียนค า
ควบกล้ าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป และแบบฝึกทักษะการเขียนค าควบกล้ าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งนิทาน              
บทเพลง  เพลงพ้ืนบ้าน (หมอล า) เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข    
จะท าให้เด็กมีความรู้กว้างขวาง  มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กเกิดการพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ดีขึ้น  
ผลการหาคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านเป็นค่าที่
มากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.5 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) แสดงว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย เนื่องจากแบบฝึกทักษะการเขียนค าควบกล้ ามี
จุดประสงค์ชัดเจน เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ กิจกรรมและสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหามีการ
ประเมินชัดเจน  สามารถวัดได้ 
 จากรายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นการยืนยันว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้นักเรียนสามารถเขียน
ค าควบกล้ าได้ดีขึ้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนท าการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าควบกล้ า ครูควรชี้แจงและแนะน ารูปแบบ
การเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสอนถึงเนื้อหาสาระโดยละเอียด 
 2. ควรก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า และออกแบบการจัดท าแบบฝึกทักษะให้ตรงตามจุดประสงค์ 
 3. ในระหว่างที่ท าการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าควบกล้ า ครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
เพ่ือคอยชี้แจง แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นการติดตามผล
การเรียนของนักเรียนไปด้วย 
           

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการวิจัยโดยการน าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 
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 2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้ ของนักเรียนว่า
นักเรียนมีการพัฒนาความรู้หรือไม่เม่ือได้เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าควบกล้ ากับการสอนแบบปกติ 
 

บรรณานุกรม 
ชัชฎา  วาดโคกสูง. (2546). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง 
 ค าควบกล้ า ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ. การค้นคว้าอิสระการศึกษา
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2532). เทคโนโลยีและการสื่อสาร:เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสื่อการสอน 
 ระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8- 15. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). การวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
วิไล  พลอาสา. (2551). การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าควบกล้ าโดยใช้กิจกรรม
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ปริญญาครุศาสตรมหา
 บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
วิลาวัลย์   สุภิรักษ์. (2545). การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดค าไม่ตรงตาม 
 มาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต                 
 สาวิขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วงเดือน  เป็ดทอง. (2550). การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ด้านการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเขียนด้วยและฝึกทักษะกับการสอนตาม 
 คู่มือครูของกรมวิชาการ วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พระนครศรีอยุธยา,  

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

THE DEVELOPMENT OF READING ALOUD SKILL EXERCISES TO DEVELOP  
THE PRONOUNCIATION OF CH/AND/SH/SOUNDS  

FOR PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS    
 

วราภรณ์   มวยหมั่น พิทักษ์  นิลนพคุณ และกาญจนา  สจุีนะพงษ ์
Waraporn  Muaymun, Phithack  Nilnopkoon, and Kanjana Sujinapong 

 
หลักสตูรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงฉ และ ช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบ้านหนองทัพ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ที่มี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 
 ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
มีประสิทธิภาพ 81.58/83.00 ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop reading alound skill exercises of /ch/ 
and /sh/ sounds for prathomsuksa 1 students following the standard criterion 80/80. The 
sample was 30 prathomsuksa 1 students studying in semester 2 of academic year 2012 in 
Ban Nong Thap School, Nam Yuen district, under Ubon Ratchathani primary educational 
service aea office 5. The sample was selected by multi-stage random sampling. The tools 
used in research consisted of reading alound skill  exercises of /ch/ and /sh/ sounds for 
prathomsuksa 1 students and /ch/ and /sh/ pronounciations achievement test that the 
reliability was 0.88 The statistics used to analyze data were mean and standard deviation 
and percentage.  
   The research result was that the efficiency of reading alound skill  exercises of /ch/ 
and /sh/ sounds for prathomsuksa 1 students was 81.58/83.00 which was attained the 
standard criterion. 
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ค าส าคัญ 
 การอ่านออกเสียง ฉ และ ช  แบบฝึกทักษะ  การพัฒนาแบบฝึก 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ฉะนั้นภาษาไทยจึงจัดว่าเป็นภาษาที่ส าคัญอย่างยิ่ง  และในหลักสูตร
การศึกษา ภาษาไทยได้จัดไว้ในกลุ่มทักษะที่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งให้ 
ผู้เรียนพัฒนาทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามแก่วัย เห็นคุณค่าและสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ รักการอ่าน แสวงหาความรู้และมีเหตุผล ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือ 
พ้ืนฐานส าหรับเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งอ่านในใจและการอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียงถ้าละเลยจะท าให้
อ่านได้ไม่ดี อ่านตะกุกตะกัก ท าให้เสียบุคลิกภาพ ผู้ฟังเกิดความร าคาญ ส่งผลเสียในด้านการสื่อความหมาย 
อาจท าให้เข้าใจผิดไปได ้(ยุพิน พลดร, 2539) 
 การพัฒนาทักษะการอ่านออกสียงภาษาไทยจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนภาษาไทยต้อง 
รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ถูกต้องตามหลักทางภาษา แต่ในทางเดียวกันก็ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน การส่งเสริม
ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องทางการออกเสียงทางภาษาไทย 
(จรัล สุขเกษม, 2541) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของการออกเสียงพยัญชนะบางตัว อย่างถูกต้องตาม
หลักการอ่านภาษาไทย  เช่น พยัญชนะ ฉ และ ช ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้ภาษาไทยได้ออกเสียงค าที่มีพยัญชนะ
เหล่านี้ประสมอยู่ ไปในทางที่ผิดเพราะมักจะลากเสียงให้เหมือนกับการอ่านค าในภาษาอังกฤษ เนื่องจากขาด
การฝึกที่ถูกวิธี อีกทั้งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งรอบๆตัว  เช่นโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต การได้ยินค านั้นบ่อยๆ 
จนชิน เป็นต้น จึงท าให้เด็กเกิดการเลียนแบบที่ผิดๆ บวกกับความเคยชินในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ที่ผิดไปจากหลักการอ่านของ
ภาษาไทย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะปัญหานี้หากเกิดการบ่มเพาะเป็นเวลานานจะท าให้เรื้อรังและ
ไม่สามารถแก้ไขได้ และจะส่งผลให้ผู้ใช้ภาษาไทยใช้กันอย่างผิดๆต่อไป และจากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มี
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญของการฝึกออกเสียงพยัญชนะอย่างจริงจัง ดังนั้นจากการศึกษาสังเกตนักเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองทัพ ต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีการออกสียงพยัญชนะ ฉ และ ช ไม่ถูกตองตามหลักการใช้ภาษาไทย ท าให้ผู้วิจัยได้ท าการ
สร้างชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และ ช เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงที่พยัญชนะ ฉ และ ช ที่ไม่
ถูกต้อง และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการใช้ภาษาที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องด้วยชุดฝึกจะเป็นการฝึกด้วยตนเอง หรือผู้เรียนอาจจะรวมกลุ่มกันฝึกฝนจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทย และอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือไม ่
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 ใน
โรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 
5 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 4 โรงเรียน 6 ห้องเรียน นักเรียน 185 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ
โรงเรียนบ้านหนองทัพ ต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage 
Random Sampling)  
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช   ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.1 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช   

ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังนี้ 
              1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองทัพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
              2) ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียงและวิธีการสร้างแบบฝึก   
              3) ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหน่วยการเรียนร  ้เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
              4) ศึกษาวิธีหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
              5) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ                  
ช  ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเนื้อหาที่น ามาสร้างเป็นค า จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
               6) น าค าจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาสร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 แบบฝึกหัดที่ 1 สะกดค าน ามาอ่าน 
 แบบฝึกหัดที่ 2  ดูภาพทราบค า 
 แบบฝึกหัดที่ 3  โยงค าเหมือนเตือนให้อ่าน 
 แบบฝึกหัดที่ 4  ต่อเติมเสริมค า 
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               7)  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เ พ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช   ส าหรับนักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
               8)  น าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช   
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของ
ภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาและเสนอแนะข้อบกพร่อง จากนั้นน า
ผลมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของภาคนิพนธ์ เสนอแนะให้
แก้ไข 
              9) น าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช   
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน 4 ชุด ที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งด้านโครงสร้างและเนื้อหาจากนั้นน ามาค านวณหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน ผลการตรวจจากผู้ทรง ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปทดลองใช้ได้ ผู้วิจัยน าแบบฝึกทักษะบางส่วนมาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ ปรับตัวอักษร ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
                 10) น าไปทดลองใช้ตามล าดับต่อไปนี้ 
                     ทดลองครั้งที่ 1 รายบุคคล โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม  ส านักเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5  จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 1 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 
1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ การใช้ภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของรูปภาพ ขนาดตัวอักษร ข้อค าถาม เวลา และความยากง่ายของแบบฝึกหลังจากนั้นผู้วิจัยได้น า
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับตัวอักษรค าถามให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และรูปภาพบางรูปภาพไม่
ชัดเจน 
                       ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มย่อย โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม    ส านักเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5  จ านวน  9  คน ที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน  ปานกลาง 3 คน และที่เรียนอ่อน 3 คน              
ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ ากับกลุ่มที่ 1  แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมค าอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจง่ายขึ้น 
                       ทดลองครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนามทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยน าแบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช   ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 
ส านักเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ านวน  30 คน  
 4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย
ได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ในกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ของบุญชม ศรีสะอาด (2543) 
  4.2 วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด สมรรถนะของผู้เรียน  คุณลักษณะ  
อันพึ่งประสงค ์ 
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  4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง ฉและช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  4.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง ฉและช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเที่ยงเชิงเนื้อหาความเหมาะสมของภาษา แล้ว
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
  ให้คะแนน  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน  -1  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง ฉและ ช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยใช้สูตร IOC                       
(ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2539) โดยความสอดคล้องที่ยอมรับว่าใช้ได้ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 
จากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง ฉและ ช ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทุกข้อมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทุกข้อสามารถน าไปใช้ได้ 
                 6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียง ฉและ ช ที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปหาคุณภาพกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 50 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออก
เสียง ฉ และ ช 
                 7) น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียง ฉและ ช มาหา
ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 27% และเลือกข้อสอบที่มีความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปหา 1.00 (พวงรัตน์ ทวิรัตน์, 2540) จ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากับ 0.37-0.72 และความยากง่ายเท่า 0.47-0.80 
               8) น าข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้ว ไปหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียง ฉและ ช จ านวน 30 คน โดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder Richardson ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ0.88 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2540:123)  
               9) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และช                      
ให้สมบูรณ์ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5. การด าเนินการวิจัย 
  5.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จ านวน 16 ชั่วโมง และการทดสอบก่อนการเรียนและการ
ทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 ชั่วโมง รวม  17  ชั่วโมง 
  5.2 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
   เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียง ฉและ ช 
  5.3 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   5.3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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   5.3.2 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียง ฉ และ ช   ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
ย่อยๆกลุ่มละ 6-7 คน แบบคละความรู้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้าและรองหัวหน้า
หมุนเวียนให้ครบทุกคน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะเก็บคะแนนจากแบบทดสอบในแต่ละ
ชุด คะแนนเต็มชุดละ 10 คะแนน 
       5.3.3 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
        5.3.4 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละชุด และคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   - ค่าร้อยละ (Percentage) 
   - ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
   - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       6.2  สถิติที่ใช้ทดสอบข้อมูล 
   - ใช้ทดสอบค่า ที (t-test แบบ Dependent) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึกท้ายชุดฝึกทุกชุด
ระหว่างการจัดกิจกรรม  และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และช ส าหรับนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   
ผลการวิจัย 
 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เ พ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.58/83.00 ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากเรียนโดยใช้  แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก้าวหน้าทุกคน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.58/83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก้าวหน้าทุกคน 

จากการวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้  พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 81.58/83.00 แบบ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
ทั้ง 4 ชุด มีคะแนนเฉลี่ย X =32.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D = 3.41 และคิดเป็นร้อยละ 81.58 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง 
ฉ และ ช  ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเป็นระบบคือ 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้มีการศึกษาตัวชี้วัด เนื้อหากระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการใช้ภาษา และการ
ประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
IOC  เท่ากับ 0.1 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและ ช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้  เป็นการสร้างแบบฝึกโดยผู้วิจัยได้ค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึด
หลักตามกฎแห่งผลของธอร์นไดค์ (Thorndike) คือแบบฝึกที่สร้างขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดนั้นได้ 
เนื้อหาไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป มีค าเฉลยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้ หลังจากท าแบบฝึกเสร็จ
แล้ว การสร้างแบบฝึกทักษะมีลักษณะเข้าใจง่าย  มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและความสามารถของ
ผู้เรียน  ท้าทายให้นักเรียนใช้ความสามารถและฝึกด้วยตนเอง และนอกจากนี้ผู้วิจัยศึกษาปัญหาของเนื้อหาที่
จะน ามาสร้าง โดยน ามาตั้งวัตถุประสงค์ ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั้นตอนการใช้แบบฝึกซ่ึงสอดคล้องกับวิ
ลาวัลย์ สุภิรักษ์ (2545) ที่ให้ความเห็นว่า การสร้างแบบฝึกต้องศึกษาปัญหาของเนื้อหาที่จะน ามาสร้าง                 
โดยน ามาตั้งวัตถุประสงค์ ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั้นตอนการใช้แบบฝึกให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือ
ทักษะที่ต้องการฝึก นอกจากนี้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และ ช 
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ก่อนที่จะน าไปใช้ได้ท าการทดลองหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์การก าหนดเกณฑ์ E1 / E2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532) หลักการพัฒนาแบบฝึกทั้ง  3  ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อผลิตชุดฝึกเพ่ือเป็นต้นแบบแล้ว  ต้องน าชุดฝึกไปทดสอบ
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนคือ 1. ขั้นหาประสิทธิภาพ1 : 1 (แบบเดี่ยว) 2. ขั้นหาประสิทธิภาพ 1 : 10                  
(แบบกลุ่ม) เสร็จแล้วน ามาปรับปรุง  3. ขั้นหาประประสิทธิภาพ 1 : 100 (ภาคสนาม)   
 ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ  เริ่มจากได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างแบบฝึกทักษะ ศึกษาผลงานทางวิชาการต่างๆ วิเคราะห์นักเรียน ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเลือกเนื้อหา ฉ,ช ตรงกับความสนใจและความต้องการ
ของนักเรียน  มีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนในบทเรียนในหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ และช ไม่ง่ายและไม่ยากจน
เกินไป และแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ และช ส าหรับนักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข จะท าให้เด็กมี
ความรู้กว้างขวาง  มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กเกิดการพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ดีขึ้น ผลการหา
คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือ
พัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
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5 ท่านเป็นค่าที่มากกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 0.5 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) แสดงว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  เนื่องจากแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดประสงค์ชัดเจน เนื้อหามี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์  กิจกรรมและสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  มีการประเมินชัดเจน สามารถวัด
ได้ 
 จากรายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นการยืนยันว่า แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออก
เสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ช่วยให้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง ฉและช ได้ดีขึ้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนน าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ แลช ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้เครื่องมือให้
เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
 2. ก่อนน าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรมีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป  
 ควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉและช ส าหรับนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนห้องอ่ืนที่อยู่ในชั้นเดียวกันต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่อง พืช ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี กลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร  อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555  โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)ด้วยวิธีการจับ
ฉลาก จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. ชุดกิจกรรมการ
สร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสร้าง
มโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์เรื่องพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการ และผลลัพธ์โดยเฉลี่ย 83.84/83.70 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

 ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop Concept Formation Activity Package 
On Plant for PrathomSuksa 4 students in Nam Yuen District under office of  UbonRatchathani 
Elementary Educational Service Area, region 5 to attain the efficieney  index  of  80/80. 
 The sample group of this research was 27 PrathomSuksa  4 students in 1 room who 
studied in semester 2 year 2012 in Bannasamakkhee School, Songseevichian School network 
group, Nam Yuen District, office of  UbonRatchathani Elementary Educational Service Area, 
region 5 via Cluster Random Sampling method by using lucky draw. The tool for data 
collection consisted of 1) Activities set of conceptualization on Plant for PrathomSuksaSuksa 
4 students for 7 sets and 2) Learning achievement test in type of multiple choice with 4 
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choices for 1 issue, testing the efficiency of Concept Formation Activity Package On Plant for 
PrathomSuksa 4 students   according to standard 80/80 by using E1/E2 formula, the statistic 
for data analysis were comprised with Percentage, Mean and Standard Deviation. 
 From the research, it revealed that 
 The efficiency of Concept Formation Activity Package On Plant for PrathomSuksa 4 
students according to standard of relationship between process and output was averagely 
83.84/83.70 which reached the efficiency of standard 80/80.  
 
ค าส าคัญ 
           กิจกรรมการสร้างมโนทัศน์  การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง  ๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( knowledge-based society) ดังนั้นทุก
คนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม กรมวิชาการ (2546) 
หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ เนื่องตลอดชีวิต                
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นความรู้คู่คุณธรรม ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน วางแผน ปฏิบัติแก้ปัญหา จัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ เนื้อหาเรื่องการด ารงชีวิตของพืช เป็นเนื้อหาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 เป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญมาก 
นักเรียนต้องน าความรู้และทักษะที่จ าเป็นไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นักเรี ยนจะพบเห็นพืชมากมาย
หลายชนิดที่อยู่รอบตัว ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชที่เป็นสมุนไพร พืชที่จะต้องน ามาใช้ประกอบอาหาร ถ้านักเรียนรู้ 
ส่วนประกอบของพืชและรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีการด ารงชีวิตอย่างไร ก็สามารถที่จะดูแลรักษาพืชต่างๆ  เหล่านั้น
ให้คงอยู่ได้ตลอดไป 
 จากการศึกษาความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของทุกคน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดย
ใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นจากการศึกษา
ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของทุกคน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
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และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นประกอบกับลักษณะที่เด่น และ
น่าสนใจของชุดฝึกกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ไขปัญหาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ โดยการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือช่วยเสริมทักษะการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน
ให้คงทนและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุดฝึกกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 นักเรียน 450คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสามัคคีที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 27 คน เนื่องจากการจัดนักเรียนในห้องเรียนเป็นลักษณะคละความรู้ ความสามารถ ท าให้สภาพ
ห้องเรียนแต่ละห้องมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มเพ่ือเลือกมา1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน 
27 คนมาด าเนินการทดลอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1 ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  3.1 ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู รายละเอียด
เนื้อหา สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.1.2 วิเคราะห์หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดหัวข้อ
ในการสร้างชุดกิจกรรม สู่การสร้างมโนทัศน์ 
   3.1.3 ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างมโนทัศน์และจัดท า             
ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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    1. ชุดฝึกที่ .....เรื่อง..... 
    2. จุดประสงค์การฝึก 
    3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ 
    4.  กิจกรรมฝึก 
    5.  แบบบันทึกผลการทดลอง 
    6.  ใบความรู้    
    7.  แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
   3.1.4 จัดท าคู่มือการใช้ชุดฝึกชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7  ชุดได้แก่ 
    1.ชุดฝึกที่ 1  เรื่องการทดลองโครงสร้างหน้าที่ของราก 
    2. ชุดฝึกที่ 2  เรื่องการทดลองหน้าที่ของ ล าต้น  
    3. ชุดฝึกที่ 3  เรื่องการทดลองหน้าที่ของใบ 
    4.ชุดฝึกที่ 4  เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
    5. ชุดฝึกที่ 5  เรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 
    6. ชุดฝึกที่ 6  เรื่องการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
                                 7. ชุดฝึกที่ 7  เรื่องประโยชน์ของพืช 
   3.1.5 น าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4จ านวน7 ชุด เสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
   3.1.6 น าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปีที่ 4จ านวน 7 ชุด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและค านวณหาค่า IOC 
   3.1.7น าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีที ่4 ทั้ง 7 ชุด ไปทดลองตามข้ันตอน สุกิจ ศรีพรหม (2541) โดยด าเนินการทดลองดังนี้ 
       ขั้นตอนทดลองรายบุคคล (One by One Testing)ท าการทดลองกับนักเรียน
จ านวน 3 คนซึ่งเป็นนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ผู้วิจัย
อธิบายวัตถุประสงค์ของการทดลอง และสังเกตพฤติกรรม การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหั ด และความ
เหมาะสมของเวลาในการท ากิจกรรม น าผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ 
เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วน าไปทดลองใช้(Try out )กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
           ขั้นทดลองกลุ่มย่อย(Small Group Testing)ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าชุด
กิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทั้ง 7 ชุด ที่ได้ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร ในภาคเรียนที่ 
2ปีการศึกษา 2555 จ านวน 9 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และไม่ใช่นักเรียนที่ทดลอง (Try out )ครั้งแรก                
โดยเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน โดยให้ผู้เรียนทดลองเรียนทีละ 1 ชุด จน
ครบ 7 ชุด ปฎิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับการทดลองรายบุคคล ขณะทดลองผู้วิจัยเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยการ
สังเกตพฤติกรรม การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และท าการทดสอบก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัยจึงน า
ข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง   
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   3.1.8 พิมพ์และจัดท าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใหม่อีกครั้งเพ่ือน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
                     3.1.9  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านนาสามัคคี เครือข่ายโซงสีวิเชียร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ านวน  
1  ห้องเรียน  นักเรียน  27  คน 
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบขึ้นตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือน ามาเป็นเป้าหมายของการท าข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช เป็น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
   3.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน าแบบทดสอบที่แก้ไขแล้ว 
ให้ผู้เชียวชาญจ านวน 5ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องของแบบทดสอบ ความสอดคล้องของค าถาม และแก้ไขส านวนภาษา 
ตัวเลือก ตัวลวง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง 
   3.2.5 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5ท่านมา
ค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุงส านวนภาษา 
ตัวเลือก ตัวลวงตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง แล้วใช้เป็นแบบทดสอบ 
   3.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี จ านวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าคะแนนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย(p) หาค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มี
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 –0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน จ านวน 40 ข้อ ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.54-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.46 และมีค่าความเชื่อม่ัน 0.85 
 4. การด าเนินการวิจัย 
  4.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จ านวน 7 ชั่วโมง และการทดสอบก่อนการเรียนและการ
ทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 ชั่วโมง รวม  9  ชั่วโมง 
  4.2 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 
  4.3 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   4.3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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   4.3.2 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
สร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา 7 ชั่วโมง โดยจัด
นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 6-7 คน แบบคละความรู้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้าและ
รองหัวหน้าหมุนเวียนให้ครบทุกคน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะเก็บคะแนนจากแบบทดสอบ
ในแต่ละชุด คะแนนเต็มชุดละ10 คะแนน 
   4.3.3 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
สร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ผู้วิจัย
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
   4.3.4 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละชุด และคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   - ค่าร้อยละ (Percentage) 
   - ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
  - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติที่ใช้ทดสอบข้อมูล 
   - ใช้ทดสอบค่า ที (t-test แบบ Dependent) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยในบทที่ 3 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึกท้ายชุดฝึกทุกชุดระหว่างการจัดกิจกรรม และ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้าง
มโนทัศน์ เรื่องพืช  
 
ผลการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 83.50/83.70 ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 
 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกท้ายชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์เรื่องพืชส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าร้อยละ 83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วนิดา ฉัตรวิราคม (2546) และสอดคล้องกับค ากล่าวของ สุกัญญา นิมานนท์ (2542) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะ
เข้าใจเนื้อหาหรือเกิดความรู้ความเข้าใจหรือไม่อย่างไรนั้น รูปแบบวิธีการสอนมีบทบาทส าคัญ จึงท าให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมการเรียนได้สูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรน าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียน                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่เน้นผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพราะชุดกิจกรรมการสร้าง               
มโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนรายงานจัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. ในการน าชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ 
ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติให้ละเอียดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู และ
ความรู้ส าหรับครูการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ครูควรศึกษาเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยให้เข้าใจและเลือกแบบ
ประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละหน่วย ในระหว่างการจัดกิจกรรมครูควรให้ค าชี้แนะแก่
ผู้เรียนในเรื่องการแบ่งกลุ่มการท างาน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบจัดท าชิ้นงานครูต้อง
เสนอแนะให้ละเอียด เพราะบางกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน อาจจะไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เอง 
ครูผู้สอนควรเสนอแนะและน าตัวอย่างชิ้นงานให้นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางการเรียนรู้ด้วย 
 3. เมื่อตรวจผลงานของนักเรียนหากพบว่า นักเรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูผู้สอนต้อง
คอยอธิบายให้ค าแนะน ารายบุคคล ให้นักเรียนแก้ไขจนกว่านักเรียนคนนั้นจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้ถูกต้องตามเวลา การก าหนดเวลาในการส่งผลงาน ครูอาจจะยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรู้ช้าโดยให้เขาท างานนานกว่าคนอ่ืนได้ แต่ไม่ควรจะทุกครั้งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเคยตั วและไม่
กระตือรือร้นในการท างาน ครูควรเสริมแรงกับเด็กท่ีมีปัญหามาก ๆ เขาจะได้มีก าลังใจในการเรียนรู้ 
 4. การเตรียมใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบท ครูผู้สอนต้องเตรียมการล่วงหน้าให้ตรงตามจ านวน
นักเรียนที่เรียน จึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ และควรตรวจเฉลย เสนอแนะ
ค าตอบจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทราบผลของนักเรียน จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาผล
การเรียนรู้ของตนเองในครั้งต่อไป ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง 
สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และการเรียนรู้มิใช่ถูกสอนอยู่ตลอดเวลา ควรให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการซักถาม พูดคุย คิดหาเหตุผล สิปปนนท์                 
เกตุทัต (2541) 
 5. ควรปรับกิจกรรมในแต่ละหน่วยก่อนน าไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะแหล่ง
เรียนรู้, สารเคมี, อุปกรณ์ในการทดลอง อาจจะปรับใช้กับท้องถิ่นและศักยภาพของโรงเรียนด้วย เช่น การใช้
อินเตอร์เน็ต บางท้องที่อาจจะใช้ไม่ได้ ครูก็ควรจัดกิจกรรมโดยใช้ใบความรู้ให้เด็กได้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือครู
อาจจะสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่ครูสืบค้นมาให้ก็ได้ เพราะครูคือแหล่งเรียนรู้
ที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียนอยู่แล้ว ครูจึงต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดส าหรับการเรียนรู้แบบนี้ เพราะครูต้องรู้
มากกว่าเด็กจึงจะท าให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรต้องการ 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึก
กิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ไปใช้กับผู้เรียนให้มากที่สุด เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์จะได้ผลต้องให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการมี
ขั้นตอนในการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล ตามธรรมชาติวิชาการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง จึง
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เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้บริหารควรน าไปนิเทศแก่ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย  
           1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนสร้าง                 
มโนทัศน์กับการสอนตามรูปแบบอื่น เพ่ือค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุด 
 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาความคงทนทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาอย่างนี้ เป็นต้น 
 3. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการสร้างมโนทัศน์ เรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
ในรายวิชาอ่ืน เช่น วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ศิลปศึกษาและในระดับชั้นต่าง ๆ ที่นักเรียนเข้าใจยากและได้
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าผลงานและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากได้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
เนื่องจากการจัดนักเรียนในห้องเรียนเป็นลักษณะคละความรู้ ความสามารถ ท าให้สภาพห้องเรียนแต่ละห้องมี
ลักษณะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มเพ่ือเลือกห้องเรียน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 30 คนมา
ด าเนินการทดลอง  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วย
สระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน 6 ชุด  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 1 ฉบับ  หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การสะกดค าด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร 
E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการสะกดค าด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์
โดยเฉลี่ย 82.14/81.42  ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 
ABSTRACT 

 The objective of this research were to develop the computer assisted instruction 
(CAI) lesson in topic of spelling a compound with vowel, Thai language group, Patomsuksa 1 
(Grade 1) to reach the efficiency 80/80 according to standard.  
 The sample group of this study consisted of 30 Patomsuksa 1students who studied in 
semester 1 year 2012 at Ban Huay Keaw school. The cluster random sampling was selected 
for this research by making the lucky draw and the classification of students in classroom 
was the multigrade learning thus the capability of each classroom was not different 
therefore, the researcher selected 1 room with 30 students via random method. The tool of 
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this research consisted of 1) CAI lesson in topic of spelling a compound with vowel, Thai 
language group, Patomsuksa 1 for 6 issues 2) learning achievement test form with 4 scales 1 
issue, and find the efficiency of CAI lesson in topic of spelling a compound with vowel, Thai 
language group, Patomsuksa 1, to reach 80/80 according to the standard of efficiency by 
using E1/E2 formula. The statistic for data analysis included Percentage, Mean. 
 From the research, it revealed that 
 The efficiency of CAI lesson in topic of spelling a compound with vowel, Thai 
language group, Patomsuksa 1 according to the relationship between process and outcome 
was averagely 82.14/81.42 which could reach the efficiency according to the standard 80/80 
as required. 
 
ค าส าคัญ    
            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสะกดค าด้วยสระ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกั นในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (กรมวิชาการ 2545 : 8) และในการติดต่อสื่อสารต้องรู้จักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในโลกที่คนไทยใช้ในการติดต่อมาช้านาน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม              
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โดยบันทึกไว้
เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์สืบ
สานให้คงคู่ชาติไทยตลอดไป ศิริอร อินทร์ตลาดชม (2546) 
 การแจกลูกและสะกดค าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการอ่าน การเขียน เพราะเป็นหลักเกณฑ์การน า
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตัวสะกด มาประสมกัน ในการสอนอ่านแจกลูกและสะกดค ามีความจ าเป็น  
และมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการแจกลูกและสะกดค าให้ถูกต้อง จะท าให้อ่านหนังสือออก และเขียน
หนังสือได้   ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนวิชาต่างๆ และเพ่ือการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ดังที่                
วรรณี โสมประยูร  (2539) กล่าวไว้ว่า การแจกลูกและสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของการเขียนและการอ่าน
อย่างหนึ่ง เพราะต้องรู้จักการแจกลูก และสะกดค า ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและเรื่องราว
ได้ ถ้าเด็กเขียนและอ่านสะกดค าไม่ได้  เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวของผู้อ่ืน และแสดงให้เห็นว่า ผู้อ่ืน
เข้าใจความคิดของตนเองไม่ได้  ย่อมสื่อสารกันไม่ได้ นั่นคือ การเขียนและการอ่านสะกดค าให้ถูกต้อง นับว่า
เป็นสิ่งส าคัญในการเขียน เด็กควรจะเขียนสะกดค าให้ถูกต้องแต่เริ่มเรียนค า เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักค าต่างๆ             
ที่จ าเป็นในชีวิต ประจ าวันและช่วยให้ได้ใช้ค าต่างๆให้ถูกต้อง ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียน
สะกดค าให้แก่นักเรียนให้เกิดความรู้ความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
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 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสบปัญหาหลาย
อย่าง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนเพ่ิงจะผ่านชั้นอนุบาลมา ประสบการณ์ของนักเรียนมีเพียงการฝึกความพร้อม
ทางด้านการพูด การฟัง ยังขาดการฝึกทักษะทางการอ่าน และการเขียน ท าให้เกิดปัญหาทางด้านทักษะทาง
ภาษา ท าให้อ่านหนังสือไม่ถูกต้อง ฟังไม่เข้าใจ พูดและเขียนไม่ถูกต้อง สนิท  สัตโยภาส (2532) การเรียนของ
นักเรียนที่เริ่มเรียน ควรเริ่มเรียนด้วยการเรียนรู้ตัวอักษร รู้จักอักขรวิธี การอ่านและการเขียนเป็นทักษะ
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ทางภาษา การแจกลูกสะกดค าเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการน าเสียงพยัญชนะต้น 
สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดมาประสมเสียงท าให้ออกเสียงค าต่างๆ ที่มีความหมาย การสอนแจกลูกสะกดค า
จะต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกันเพ่ือให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนไปพร้อมกัน การแจกลูก
สะกดค า เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับผู้เริ่มเรียน หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนในระยะที่เริ่มสอนอ่าน
นักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้นจะท าให้สับสนอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือ
ผิด ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วย เพราะภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ใน
วิชาอ่ืนๆ กรมวิชาการ (2544) ดังนั้น การจะสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ฝึกทักษะต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเรื่องการอ่านและการเขียนนั้นมักจะมีการสะกดค าร่วมอยู่ด้วย เด็กที่
สะกดค าเก่งจะเป็นเด็กที่อ่านเก่งและเด็กที่อ่านไม่เก่ง มักจะสะกดค าไม่เก่งด้วย  วรรณี โสมประยูร (2537)   
การสอนภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นครูจะต้องมั่นฝึกฝนให้นักเรียนมีโอกาสฝึกย้ า              
ซ้ าทวนอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะการฝึกสะกดค า การฝึกแจกลูกซึ่งจะท าให้นักเรียนจ าได้และฟังเข้าใจ พูดอ่านและ
เขียนได้ถูกต้อง ขวัญทอง จันทฤทธิ์ (2542) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ  ผ่านทาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
ดังที่ กิดานันท์  มลิทอง (2543) ได้กล่าวถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาไว้ว่า สามารถ
ใช้ได้ทั้งในด้านการบริหารและใช้ในด้านการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 
(Computer-Based Instruction : CBI) คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน เพ่ือให้มี            
การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรม การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
การสอนใช้คอมพิวเตอร์จัดการ(Computer Management Instruction : CMI) และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) นั้น เป็นการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้เป็นสื่อในการสอนจะท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ  นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที    ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน 
และในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วยในลักษณะ
ของสื่อหลายมิต ิ(Hypermedia) ท าให้ผู้เรียน   สนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
 ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่1 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นักเรียนยังประสบ
ปัญหาด้านทักษะการอ่าน และการเขียน  ปัญหาการใช้ภาษาไทย  ได้แก่  การอ่านออกเสียงพยัญชนะ               
สระ วรรณยุกต์  ตัวสะกด เพราะนักเรียนไม่สามารถอ่านแจกลูกและสะกดค าได้ถูกต้อง และเนื่องจากนักเรียน
ยังไม่มีความรู้ เพ่ิงผ่านการเรียนระดับชั้นอนุบาลประสบการณ์ของนักเรียนมีเพียงการฝึกความพร้อมด้านการ
พูด การฟังภาษาไทยขาดการฝึก ทักษะด้านการอ่าน และการเขียน เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ท าให้เกิดปัญหาในด้านทักษะทางภาษา ท าให้อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง ฟังไม่เข้าใจ และพูด
ไม่ถูกต้อง ชัดเจน ดังนั้น การสอนภาษาไทยจึงเป็นเรื่องยากส าหรับเด็กเล็กๆจากการประเมินสภาพการจัด                             
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การเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า สมรรถภาพที่มีปัญหา 
ได้แก่ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน พันธณีย์ วิหคโตและคณะ (2538)  
 จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในการขาด
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และแปลกใหม่ และจากความส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นสื่อ
ที่ทันสมัย แปลกใหม่ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นได้  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย    
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555  สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 จ านวน  10 โรงเรียน  14 ห้องเรียน นักเรียน 160 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เลือกห้องเรียน 1 ห้อง ซึ่งมี
นักเรียน 30 คน มาด าเนินการทดลอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระ   
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  3.2 ศึกษาและเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การสะกดค าท่ีประสมด้วยสระ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
  3.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือก าหนดเนื้อหาในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
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  3.4 ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าที่ประสมด้วยสระ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออกเป็น 6 บทเรียน ประกอบด้วย 
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ อะ 
   2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ อา 
   3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ อิ 
   4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ อี 
   5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ เอะ 
   6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระ เอ  
  3.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือประเมินคุณภาพ
ในด้านเนื้อหาและการน าเสนอ  ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา  ด้านการออกแบบจอภาพ และด้านการ
จัดการในบทเรียน   
   1. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ผลการประเมินแต่ละรายการจะต้องมีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีคุณภาพแต่ถ้าผลการประเมินต่ า
กว่า 3.50 ก็ต้องท าการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเพ่ือให้มีคุณภาพที่เหมาะสม    
   2. การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าที่ประสม
ด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผ่านการประเมินคุณภาพจากอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอีกครั้งแล้วไปทดลอง
ใช้เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    2.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (1 :1) ผู้ วิ จัยน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาโซงสีวิเชียร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 3 คน ซึ่งมีผล
การเรียนอยู่ในระดับเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง การทดลองนี้มี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือหาข้อบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้ น สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน 
บันทึกข้อบกพร่องของบทเรียน พร้อมให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
พบว่าข้อความเนื้อหาบางตอนพิมพ์ผิด ไม่ตรงกับเสียงบรรยาย ปุ่มค าสั่งบางปุ่มไม่ท างาน เชื่อมโยงไป ไม่ถูก
ตามค าอธิบายปุ่ม ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มาแก้ไขปุ่มค าสั่งต่างๆ ให้เชื่อมโยง
ไปตามค าอธิบายได้ถูกต้อง รวมทั้งปรับแก้ข้อความที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้องก่อนน าไปทดลองใช้ในครั้งที่ 2 ต่อไป  
    2.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (1 :10) ผู้วิจัยได้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การสะกดค าท่ีประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วจากข้อบกพร่องที่พบในขั้นการทดลองแบบเดี่ยว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิ เชียร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 10 คน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 3 คน  ปานกลาง 
4 คน และอ่อน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อบกพร่องของข้อสอบก่อนเรียน
หลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ค าถามบางค าถามยาวเกินไปและไม่ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ
ยาก เฉลยข้อสอบบางข้อไม่ตรงกับค าตอบที่ถูก ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มาแก้ไขข้อค าถาม ให้กระชับ 
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ชัดเจนและปรับข้อเฉลยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายค าตอบเพ่ิมเติมในส่วนของเฉลย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจมากยิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในขั้นต่อไป   
    2.3 การทดสอบประสิทธิภาพ ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
การสะกดค าที่ประสมด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่าน
การทดสอบหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มย่อยพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จ านวนนักเรียน 30 คน สุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยการจับฉลากเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80    
   3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดค าที่ประสมด้วย
สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ 
    3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  
    3.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดค าที่
ประสมด้วยสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 ข้อ 
ต้องการใช้จริง จ านวน 20 ข้อ 
    3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
    3.4 น าแบบประเมิน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
  ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.5 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ แต่ละข้อ  มาวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้อง แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC. ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00              
มาจัดพิมพ์แบบทดสอบ   
    3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ               
เชิงเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 จ านวน 20 คน ที่ผ่านการเรียนเรื่องการสะกดค าที่ประสมด้วย
สระ มาแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
    3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาความยากง่าย 
(P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของ Bernman บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ .20                 
ถึง 1.00 แล้วน าแบบทดสอบที่คัดเลือกเอาไว้หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-
Ricahardson) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ  0.80 2.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสะกดค าท่ีประสมด้วยสระ โดยหาค่าร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึกท้ายชุดทุกชุดระหว่างการจัดกิจกรรมและคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การสะกดค าท่ีประสมด้วยสระ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  ความตรง             
เชิงเนื้อหา ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน   
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ   
 
ผลการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.12/85.20  ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์  มาตรฐานที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 
 
อภิปรายผล 
            จากผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ส าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.12/85.20  หมายความว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 82.12 และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระร้อยละ 85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยครั้ง
นี้ ยังสอดคล้องกับ นิภาพร วงษ์ศิลา (2545) ได้วิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ จ านวน 30คน ผลการวิจัยพบว่า 
แบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.17/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว้ ประภาพร อันสงคราม (2545)  
ได้วิจัยการพัฒนาแผนการสอนและแบบฝึกทักษะภาษาไทย การสะกดค า และแจกลูก ด้วยวิธีแบบกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพื่อน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า แผนการสอนและแบบฝึกการสะกดค าและ
แจกลูกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.40/86.16 ประวีณา เอ็นดู (25478) ได้วิจัยการพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผลการวิจัย
พบว่าแผนการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 86.11/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ปิยาภรณ์  สร้อยระย้า (2547) ได้
วิจัยการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดค ายากวิชาภาษาไทย               
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดค ายาก 
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.70/84.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  
นพวรรณ ธีระชลาลัย (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมแจกลูกสะกดค า โดยใช้แผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะ ผลปรากฏว่า 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านและเขียนแจกลูกสะกดค า               
โดยใช้แผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/86.88   
 ดังนั้น จึงสรุปว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ส าหรับนักเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จัดท าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนใช้สื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการ
เรียนรู้  ผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสะกดค าด้วยสระส าหรับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเสนอแนะให้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
           1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   1.1 ครูผู้สอนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การสอนซ่อมเสริมกับนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ต่ า หรือไม่เข้าใจ ในเนื้อหา เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสะกดค าด้วยสระชุดนี้ได้
ผ่านการหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว  
               1.2 ครูผู้สอนไม่ควรก าหนดเวลาในการท าให้กับนักเรียนเร็วเกินไป ควรปล่อยเวลาให้กับ
นักเรียนได้ท าอย่างอิสระ เพราะนักเรียนจะได้ผ่อนคลาย และมีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับเพื่อนๆ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
               2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ในเนื้อหาสาระ
เรื่องอ่ืนๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเนื้อหาวิชาอ่ืนในระดับชั้นอ่ืนๆ  
   2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการ
สะกดค าด้วยสระ  
      2.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสะกดค าด้วยสระ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยน าไปผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน เพ่ือช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึก
ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
โรงเรียนบ้านค ากลาง อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน             
30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ค่าความเชื่อมั่น  0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.33/85.00  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

                  
ABSTRACT 

            The objective of   this research was developed Computer Assisted Instruction for 
practices the ability in Thai spelling of Prathomsuksa 1 students to be efficient in according 
to standard criteria 80/80. The samples used 30 students of  Prathomsuksa 1, Bankamklang 
School, Nam Yun district under the Office of Ubol Ratchathani Primary Education Service 
Area 5 in the second semester of academic year 2012 which selected by cluster random 
sampling. The tools used for collecting the data were Computer Assisted Instruction for 
practices the ability in Thai spelling of Prathomsuksa 1 students and learning achievement 
tests at a reliability of 0.91 The data were analyzed by comparing the process and results in 
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according to standard criteria 80/80 with E1/E2 formula and using statistics included 
percentage, mean and standard deviation.  

  The research findings were as follows 
  Computer Assisted Instruction for practices the ability in Thai spelling of 

Prathomsuksa 1 students had the efficiency at 84.33/ 85.00 in according to standard criteria 
80/80 regarded as determined. 
 
ค าส าคัญ 
            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสะกดค าภาษาไทย 

 
ความส าคัญของปัญหา 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียวหาก
มุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้อ่ืนๆ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  
รวมทั้งต้องรักษาภาษาไทยในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติด้วย (กรมวิชาการ, 2546)  

การเรียนการสอนภาษาไทยจึงต้องสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสอนภาษาไทยให้คนรักการอ่าน 
การเขียน ที่จะแสวงความรู้และประสบการณ์สอนภาษาไทยเพ่ือให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในฐานะเป็น
วัฒนธรรมทางภาษา ให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทยดังนั้นการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างให้ผู้เรียนขยายประมวลค าทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้มาก (กรมวิชาการ, 2545)  
 ทักษะการเขียนจึงจัดได้ว่าเป็นทักษะภาษาที่ส าคัญมาก ดังที่ ทัศนีย์ ศุภเมธี  (2542) ได้กล่าวถึง             
การเขียนว่า การเขียนเป็นทักษะที่นักเรียนจะฝึกช้ากว่าทักษะอ่ืนๆ เด็กจะต้องมีความพร้อมโดยฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด และการอ่านได้ก่อนจึงเริ่มฝึกทักษะการเขียนซึ่งสอดคล้องกับ ฐะปะนี ย์ นาครทรรพ (2545)               
ที่กล่าวว่า การเขียนเป็นการสื่อสารที่มีวิธีการที่สลับซับซ้อนกว่าการพูดแม้มีใจความที่จะสื่อความหมายอย่าง
เดียว แต่ภาษาเขียนไม่เหมือนภาษาพูด สิ่งใดที่เขียนลงไปแล้วจ าเป็นต้องให้ผู้อ่านเข้าใจโดยไม่มีเสียง สูง ต่ า  
หนัก เบา หรือแสดงสีหน้าท่าทางประกอบอย่างภาษาพูด การเขียนจึงยากกว่าการพูด การเขียนต้องใช้เวลาฝึก
นานกว่าทักษะอ่ืนๆ และพูลศรี กิจเฉลา (2544) ได้กล่าวว่า การเขียนยังมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆให้ผู้อ่ืนรับทราบ โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ตัวอักษรเป็นการบันทึก
ถ้อยค า และความคิดมิให้สูญหายโดยเฉพาะการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ การเขียนให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้เขียน
จะต้องมีความสามารถในการฟัง พูด และการอ่านด้วย นอกจากนี้  จิราภรณ์  จันทา (2543) ได้กล่าวว่า การ
เขียนเป็นการเรียบเรียงความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายผู้เขียนต้องรู้จักเรียบเรียงประโยคให้ได้ความที่สามารถ
สื่อสารได้ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิด ของข้อความนั้นๆ  ดังนั้นเวลาจะสื่อสารโดยการเขียนควรระมัดระวังอย่าง
ยิ่ง เพราะถ้าเขียนผิดการตีความหมายย่อมผิดตามไปด้วย การเขียนยังเป็นการสื่อสารที่ถาวร ชัดเจน คงทน 
สามารถทดสอบและใช้เป็นหลักฐานได้ 
            ข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบปัญหาที่เป็นปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านค ากลาง 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สาเหตุที่นักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องอาจเป็นเพราะว่า นักเรียน
ส่วนมากยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน จึงน าภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน 
(ลาว) มาใช้ในการเขียน และการขาดทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอันได้แก่ การเขียนค าในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ 
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ซึ่งกลุ่มค าเหล่านี้มีหลักเกณฑ์ทางภาษาที่ค่อนข้างยาก นักเรียนอาจเกิดความสับสนท าให้เขียนผิดอยู่เสมอ ส่วน
ในด้านการสอนพบว่า ผู้สอนไม่ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของนักเรียน ใช้วิธี
บรรยาย สาธิต เน้นเนื้อหา ความจ า รวบรัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนหาค าตอบ ไม่ใช้กลวิธีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนจึงเบื่อหน่ายและไม่สนใจการเรียน ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียน
ภาษาไทย จึงท าให้เกิดปัญหาการเขียนภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง ขาดความแม่นย าในหลักเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งหาก
ไม่ด าเนินการแก้ไขในระดับพ้ืนฐาน จะเป็นปัญหาต่อเนื่องเรื้อรัง ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
            ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  โดยสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบชุดฝึกทักษะ กอปรกับปีการศึกษา 2555  รัฐบาลได้น า
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เข้ามาในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
มาตราตัวสะกดตรงมาตรา ทั้ง 8 มาตรา จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การเรียน และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรคือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม มีโรงเรียนจ านวน 8 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งมจี านวนนักเรียนทั้งสิ้น 245 คน  
            1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียน
บ้านค ากลาง ต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5  
จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) ซึ่งมีนักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
              1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
                ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใช้เวลาทดลอง 4  สัปดาห์ ๆ ละ 
4  ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง  16  ชั่วโมง   
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 2. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นบทเรียนประเภทชุดฝึกทักษะ  
ด้วยโปรแกรมพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพ่ือเสนอชุดฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบ
ปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  2.3 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  8  แผน   
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับ                
ชั้นประถมศึกษาปีที1่ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังนี้ 
               1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค ากลาง   
               2. ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดค าและวิธีการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย 
              3. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เพ่ือสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที1่   
              4. ศึกษาและเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพ่ือฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในรูปแบบโปรแกรมชุดฝึกทักษะ 
              5. ออกแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกทักษะการเขียนตัวสะกด
ตรงตามมาตราท้ัง 8 มาตรามาสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
             6. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน ามาค านวณ หาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ผลการ
ตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปทดลอง 
             7. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกทักษะภาษาไทย ไปทดลองใช้เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึก จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
                     7.1 ทดลองครั้งที่ 1 รายบุคคล จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 1 คน 
นักเรียนปานกลาง 1 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 1คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปภาพ ขนาดตัวอักษร ข้อค าถาม เวลา และความยากง่ายของชุดฝึก เป็นต้น 
เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะในขั้นต่อไป 
                     7.2 ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มย่อย จ านวน 9 คน ที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน 
ปานกลาง 3 คน และที่เรียนอ่อน 3 คน เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งหาประสิทธิ์ภาพของชุดฝึก
ในครั้งต่อไป 
                     7.3 ทดลองครั้งที่ 3 นักเรียน จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองรายบุคคล
และกลุ่มย่อย ขณะทดลองได้เก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดและได้ท าการทดสอบก่อนและหลังเรียน จากนั้นผู้วิจัยน า
ข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
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                  3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
               1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ในกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและวิ ธีการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุญชม ศรีสะอาด (2543) 
               2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ าวนวน   30 ข้อ 
               3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเที่ยงเชิงเนื้อหาความเหมาะสมของภาษา แล้ว
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
   ให้คะแนน  +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ให้คะแนน    0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                         ให้คะแนน   -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
               4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยใช้สูตร IOC                    
(ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2539) ทุกข้อมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทุกข้อสามารถน าไปใช้ได้ 
               5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียนภาษาไทย                 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปหาคุณภาพกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน      
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการ
เขียนภาษาไทย 
               6. น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียนภาษาไทย มา
หาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกและเลือกข้อสอบที่มีความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปหา 1.00 (พวงรัตน์ ทวิรัตน์,2543) และได้เลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.50-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.41-0.88 จ านวน 20 ข้อ 
               7. น าข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้ว ไปหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียนภาษาไทย จ านวน 30 คน โดย
ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) และได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.91 
               8. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียนภาษาไทย
ให้สมบูรณ์ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
                  3.3 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเขียนค า
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตราทั้ง 8 มาตรา มีข้ันตอนพัฒนา ดังนี้ 
              1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านค ากลาง  
               2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เนื้อหาและหลักการใช้ภาษาไทย 
หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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               3. ศึกษาขั้นตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โดยให้
ครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
               4. น าค าที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราทั้ง 8 มาตรา มาจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน  8 แผน  
              5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาดูความเหมาะสมรวมทั้งแก้ไขการใช้ส านวนภาษา 
              6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดผลประเมินผล 
              7. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไป
ทดลองสอนกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทัพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพ่ือความเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหา เวลา กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณก์่อนน าไปใช้จริง 
              8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปสอนคู่กับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยทั้ง 8 แผน  

               4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
             4.1  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์  80/80 
             4.2  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าดังนี้ 

 4.2.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 4.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ใช้เกณฑ ์  0.20-0.80 
 4.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ใช้เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป 
 4.2.4 ค่าความเชื่อมั่น (Test reliability) ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน 
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 

         5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             5.1 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80  

                5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  
ความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน   
               5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ   
               
ผลการวิจัย 
            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
84.33/85.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค า
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.33/85.00 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยข้างต้นเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 84.33 และค่าร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละ 85.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 
 ผลการวิจัยข้างต้นเป็นของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่ างเรียน และคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรียน  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ชุดฝึกทักษะการเขียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าจริงเป็น
ประสบการณ์โดยตรงที่ผู้เรียนได้รับมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถ
เรียนรู้และจดจ าสิ่งที่ต้องเรียนได้ดี อีกทั้งยังเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียนเป็นอุปกรณ์การสอนที่
ช่วยลดภาระของครูได้เป็นอย่างมาก ประภาพร อันสงคราม (2545) กล่าวว่า ชุดฝึกเป็นส่วนส าคัญในการเรียน
การสอนเพราะถ้าขาดแบบฝึกหัดเพ่ือใช้ในการฝึกฝนทักษะความรู้ต่าง ๆ หลังจากเรียนไปแล้วเด็กก็อาจจะลืม
เลือนความรู้ที่เรียนไปได้ อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร นิลาภรณ์  ธรรมวิเศษ 
(2546) กล่าวว่า ชุดฝึกที่ครูน ามาเป็นเครื่องมือในการสอนจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ดังนั้น
ชุดฝึกความสามารถในการสะกดค าจึงมีความส าคัญในการช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้
ถูกต้อง แม่นย า และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะชุดฝึกทักษะเป็นสิ่งที่ท าขึ้นนี้ได้จัดท าเป็น
ระเบียบระบบ ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตรงตามมาตราได้ดีขึ้นและช่วยเสริมทักษะทางการ
เขียนให้คงทน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดค์ (Law of Exercise) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีการ
ฝึกหัดบ่อยๆ จะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี (Law of Use) ซึ่งภาษาไทยเป็นวิชา
ทักษะผู้เรียนจะมีทักษะในทางภาษาดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือกระท าซ้ าบ่อย ๆ วันเพ็ญ จันเจริญ  (2542)  
นอกจากนี้ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นผู้วิจัยค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ คือ ทฤษฎีการ
เชื่อมโยง ของธอร์นไดค์ ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละชั้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่าสภาพความ
พร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้วได้กระท าเกิดความพึงพอใจ จากการ
วิจัยพบว่านักเรียนชอบเรียนภาษาไทยเพราะมีชุดฝึกทักษะ และนักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน
ภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ที่กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงของการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าบ่อยๆย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นาน
และคงทนถาวรและกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ที่กล่าวว่าผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พอใจย่อมอยากเรียนต่อไปอีก แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พอใจก็ไม่อยากจะเรียนหรือเกิดความเบื่อ
หน่าย 
                1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในการน าเสนอบทเรียน โดยการผสมผสานสื่อหลายๆ
ชนิดซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอสื่อทางคอมพิวเตอร์  เพ่ือตอบสนองความแตกต่างของบุคคล 
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างเนื้อหา บทเรียน ทบทวนความรู้ และทดสอบความรู้วิชา            
ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ                  
ที่ผู้ออกแบบโปรแกรมบทเรียนสร้างขึ้นดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้                 
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ภิรมย์ วัชรินทรางกูร (2549) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย (Gagne, 1988 อ้างถึงใน พรเทพ  
เมืองแมน, 2544) ได้ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์และสรุปล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ว่า ต้อง
สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  ให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน เร้าให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้
เดิม  น าเสนอสื่อ ชี้แนะผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนปฏิบัติ  ให้ข้อมูลย้อนกลับประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน  ส่งเสริมการน าไปใช้และการจ า ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้งการออกแบบการสอนและในการ
ออกแบบบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี  
              1.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกความสามารถในการสะกดค า เป็นการสื่อการเรียนรู้แบบ
ใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนมีความสนใจอยากจะเรียนด้วยสื่อชนิดนี้อีกทั้งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวได้ครบถ้วน น่าสนใจ ซึ่งในบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพ 
กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงประกอบจะช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกเร้าความสนใจ
ตลอดเวลาในขณะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของ
ตนเองโดยจ ากัดเวลาด้วย ซึ่งเป็นการเสริมให้ประสบผลส าเร็จในการเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สอดคล้องกับงานวิจัย ปิยรัตย์ จิตมณี (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน โดยน าอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ท างานร่วมกันเพ่ือน าเสนอเนื้อหาในรูปของ
ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหว และมีเสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีประกอบ
สลับกันไป มีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ และ
ตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องนั้นๆซึ่งเมื่อพบว่า ไม่เข้าใจ หรือท าไม่ได้สามารถกลับไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจอย่าง
รวดเร็วและจะเรียนกี่ครั้งก็ได้ จึงท าให้นักเรียนได้ตรวจสอบตัวเองถึงเรื่องราวที่ได้เรียนไปแล้วด้วย ซึ่งใน
กิจกรรมเมื่อนักเรียนท าผิดก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกและ
เสียงโดยการน าเสนอเนื้อหา ทีละจอภาพซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างของ
เนื้อหาในแต่ละวิชาเป้าหมายส าคัญ คือดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียน                    
ชี้ข้อบกพร่อง เมื่อผู้เรียนตอบผิดในรูปแบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แบบต่างๆ และเป็นเครื่องมือช่วยลด
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท าของสกินเนอร์ โดยทฤษฎีนี้เชื่อ
ว่าต้องการให้พฤติกรรมคงอยู่หรือลดลงจะต้องให้แรงเสริม ตอบสนองต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นถ้าแรงเสริม
ตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนปรารถนา พฤติกรรมนั้นก็จะเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าแรงเสริมที่ได้รับเป็นสิ่งที่
ผู้เรียนไม่พึงใจก็จะลดพฤติกรรมนั้นลงไป วิธีการเสริมแรงส าหรับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งไม่
สามารถให้แรงเสริมประเภทสิ่งของได้จะใช้ค ากล่าวชมเชยหลังที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองต่ อเงื่อนไขของ
บทเรียนได้ถูกต้อง หรืออาจเป็นโอกาสในการพักจากบทเรียนเพื่อเล่นเกมที่บทเรียนจัดไว้ให้ก็ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะครูที่สอนเกี่ยวคอมพิวเตอร์จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งจะต้องมีการ
จัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
 2. ก่อนจะเริ่มด าเนินการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนศึกษาคู่มือก่อนการใช้หรือครูผู้ฝึกสอนอธิบาย
ขั้นตอนการใช้อย่างถูกวิธีเพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ต   
โดยครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทยเรื่องอ่ืนๆ ถ้าเป็นไปได้
เพราะบางสถานศึกษาขาดแคลนครูภาษาไทย ไม่เพียงพอกับความต้องการหรือบางแห่งมีครูที่สอนภาษาไทย
แต่ไมไ่ด้เรียนสาขาวิชาภาษาไทย ท าให้ครูถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ดีเท่ากับครูที่จบสาขาวิชาภาษาไทยโดยตรง จึง
สามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทนได้ 
 2. ควรมีการน าวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหน่วยอื่นๆ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาอ่ืนๆ ที่ยังมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน
การใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียง
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนน้ ำยืน อ ำเภอน้ ำยืน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555  จ ำนวน             
30 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจ ำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.87 และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เรื่องกำรอ่ำนออกเสียง สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยด ำเนินกำรสอนประกอบกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำน
ออกเสียงจ ำนวน 6 ชุด สอนสัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ในชั่วโมงซ่อมเสริม ใช้เวลำสอนชุดละ 2 ชั่วโมง 
รวม 12 ชั่วโมง และทดสอบย่อยท้ำยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อกำรอ่ำนออกเสียงในแต่ละครั้งแล้วเก็บ
คะแนนระหว่ำงเรียน (E1) เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วท ำกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ เก็บคะแนน หลังเรียน (E2) แล้วน ำ  E1 และ E2 ไปหำ
ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อกำรอ่ำนออกเสียง    
 ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 84.56/86.67 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ 80/80 ที่ก ำหนดไว้ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research  was developed Computer Assisted Instruction for 
voiced reading for Prathomsuksa 1 students to be efficient in according to standard criteria 
80/80. The samples used 30 students of  Prathomsuksa 1, NamYuen School, NamYuen 
district under the Office of Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 5 in the second 
semester of academic year 2012 which selected by cluster random sampling. The tool used 
to collect the data were  Computer Assisted Instruction for voiced reading for Prathomsuksa 
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1 students, learning achievement tests at a reliability of 0.87 and learning plan of Thai 
language strand in the title of voiced reading for Prathomsuksa 1 students. The data were 
analyzed by comparing the process and results in according to standard criteria 80/80 with 
E1/E2 formula and using statistics included mean percentage, and standard deviation. The 
research methods used to teach by Computer Assisted Instruction for voiced reading totally 
6 sets, 3 days a week and 2 hours a day in the supplemented hour and 2 hours a set totally 
12 hours. After teaching by Computer Assisted Instruction for voiced reading, to be post 
tested in each time and used these score to found out the efficiency of Computer Assisted 
Instruction for voiced reading (E1) and after the lesson the learning achievement tests were 
used to found out the effectiveness of Computer Assisted Instruction for voiced reading (E2) 
totally 20 items.      
 The research findings  were  as  follows: 
 Computer Assisted Instruction for voiced reading for Prathomsuksa 1 students had 
the efficiency at 84.56/ 86.67   in according to standard criteria 80/80 regarded as 
determined. 
 
ค าส าคัญ 
           บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำรอ่ำนออกเสียง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทย จนสำมำรถน ำไปใช้ส่งสำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งเข้ำใจวรรณกรรม วรรณคดี เพ่ือเสริมสร้ำงชีวทัศน์และโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้ำงขวำงลุ่มลึก
ตำมระดับชั้นและวัย เข้ำกฎเกณฑ์กำรใช้ภำษำ สำมำรถใช้ภำษำได้สละสลวยตำมแบบแผนภำษำที่ถูกต้องที่
ส ำคัญต้องเป็นผู้มีใจรักและมุ่งมั่นพัฒนำกำรใช้ภำษำของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (ฐะปะนีย์ นำครทรรพ , 2550)
นอกจำกนั้นปิยรัตน์ จิตมณี (2546) กล่ำวถึง กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยน ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ มำใช้ท ำงำนร่วมกันเพ่ือเสนอเนื้อหำ ในรูปแบบกรำฟิก ภำพนิ่ง ตัวอักษร ซึ่งมีลักษณะกำรเคลื่อนไหว
และมีเสียงบรรยำยเสียงดนตรีประกอบสลับกันไป มีลักษณะกำรสื่อสำรแบบสองทำงผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งกำนต์สินี สุวพำนิช (2546) กล่ำวถึงกำรน ำคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรเรียนกำร
สอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมระหว่ำงผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนสำมำรถจัดได้ลักษณะต่ำงๆดังนี้ บทเรียนส ำหรับเรียนซ่อมเสริม บทเรียนส ำหรับกำรทบทวน นอกจำกนี้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยังเป็นวิธีกำรที่สอดคล้องกับแนวคิดทำงกำรศึกษำ ที่ต้องกำรให้กำรเรียนกำรสอนยึด
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองไปตำม
ควำมสำมำรถ และอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ นักเรียนแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ไม่สำมำรถเรียนรู้ได้เท่ำกันในเวลำ
ใกล้เคียงกันแต่ก็สำมำรถเรียนรู้ได้ ถ้ำเขำมีกำรเรียนรู้ที่เพียงพอ (ทิศนำ แขมมณี, 2550)  
 ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ นักเรียนโรงเรียนน้ ำยืนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยอยู่
ในระดับที่ไม่น่ำพอใจและคะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2553 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยพบว่ำมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 26.47 และกำรอ่ำน มีคะแนนเฉลี่ย 31.11 
ซ่ึงต่ ำกวำ่เกณฑ์มำก นักเรียนส่วนใหญ่ขำดควำมสนใจ ขำดควำมเข้ำใจและควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน และ
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โดยเฉพำะยังขำดทักษะกำรอ่ำนออกเสียงค ำควบกล้ ำที่ชัดเจน ดังนั้นกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำร
ฝึกทักษะกำรอ่ำนให้มีประสิทธิภำพ เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เมื่อเรียนใน
ชั้นที่สูงขึ้นจะได้น ำควำมรู้ภำษำไทยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จำกเหตุผลดังที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและมีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และครูผู้สอนสำมำรถน ำไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จ สำมำรถเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ผู้วิจัยจึงมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1ขึ้น 
และช่วยพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1              
มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1 
ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
      1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ก ำลังศึกษำอยู่ใน
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำโซงสีวิเชียร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 จ ำนวน 10 โรงเรียน ทั้งหมด 200 คน 
                1.2 กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555 โรงเรียนน้ ำยืน อ ำเภอน้ ำยืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 
จ ำนวน 30  คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยกำรจับฉลำก จำก
จ ำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งแต่ละห้องเรียนนักเรียนมีผลกำรเรียน เก่ง ปำนกลำง อ่อน ท ำให้สภำพห้องเรียนมี
ลักษณะไม่แตกต่ำงกัน 
           1.3 ขอบเขตของเนื้อหำ เนื้อหำที่น ำมำสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้คือ เนื้อหำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 60 ค ำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยแบ่งออกเป็นชุดฝึกทักษะจ ำนวน 6 ชุด ได้แก่       
                  ชุดที่ 1 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ กร – กล – กว 
          ชุดที่ 2 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ขร – ขล – ขว  
          ชุดที่ 3 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ คร – คล – คว 
          ชุดที่ 4 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ปร – ปล  
          ชุดที่ 5 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ พร – พล  
          ชุดที่ 6 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ตร – ผล 
               1.4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ ส ำหรับงำนวิจัยครั้งนี้ท ำกำรสอนในภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555 ใช้เวลำทดลองชุดละ 2 ชั่วโมง รวมเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง 12 ชั่วโมง 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียง
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรอ่ำนออกเสียงเป็น
แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียงจ ำนวน 20 ข้อ และ 3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 เรื่องกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
 3. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
  3.1. กำรสร้ำงและกำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออก
เสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
            3.1.1 ศึกษำทฤษฎี หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระกำรเรียนรู้ เวลำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ หนังสือแบบเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
            3.1.2 ก ำหนดโครงสร้ำงของกำรสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำกหลักกำร
และแนวคิดของ Skinner และ Thorndike ดังนี้ 
                            1) แบ่งเนื้อหำบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย 
                            2) แต่ละหน่วยย่อยควรบอกเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่ำ
ต้องกำรให้ผู้เรียนศึกษำอะไร และศึกษำอย่ำงไร 
                            3) แบ่งค ำที่ต้องกำรฝึกอำจเรียกเป็นเฟรมในแต่ละเฟรมจะประกอบด้วย
เนื้อหำ ซึ่งมีควำมคิดรวบยอดท่ีต้องกำรให้ผู้เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจ 
                            4) กำรจัดกรอบเนื้อหำหรือเฟรม ต้องเรียงล ำดับเนื้อหำจำกง่ำยไปหำยำกมี
ภำพเคลื่อนไหวประกอบ เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจ และเพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตำมควำมต้องกำรและ
ควำมสำมำรถของตนเองได ้
                           5) กำรน ำเสนอเนื้อหำ และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรให้ควำมแปลกใหม่
ซึ่งอำจใช้ภำพ เสียง หรือกรำฟิก แทนที่จะใช้ค ำอ่ำนเพียงอย่ำงเดียว 
                           6) สำมำรถออกจำกบทเรียน ได้ทุกเฟรมที่ต้องกำรเลิกเรียน  
                3.1.3 วิเครำะห์เนื้อหำ ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำหน่วยกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงชุดฝึก
ทักษะกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ก ำหนดรำยละเอียดแบ่งเป็น 6 แบบฝึกดังนี้ 
                    1) ชุดที่ 1 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ กร – กล – กว 
                    2) ชุดที่ 2 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ขร – ขล – ขว  
                   3) ชุดที่ 3 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ คร – คล – คว 
                    4) ชุดที่ 4 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ปร – ปล  
                    5) ชุดที่ 5 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ พร – พล  
                    6) ชุดที่ 6 ชุดฝึกทักษะค ำควบกล้ ำ ตร – ผล  
   3.1.4 ด ำเนินกำรสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เป็นไปตำมคุณลักษณะที่
ก ำหนดไว้ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

141 

    3.1.5 น ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้ำงขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำตรวจ
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้ำนภำษำที่ใช้เนื้อหำและควำมเหมำะสมของกิจกรรมโดยท ำกำร
ประเมินควำมสอดคล้อง (IOC) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้ำนดังนี้ 
           1) ด้ำนเนื้อหำ 
              2) ด้ำนภำพ ภำษำ และเสียง 
           3) ด้ำนตัวอักษรและกำรเลือกสี 
           4) ด้ำนเทคนิคกำรน ำเสนอและกำรจัดบทเรียน 
 เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำ IOC ถ้ำมีค่ำตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป หมำยควำมว่ำข้อค ำถำมนั้น วัดได้ตำม
จุดประสงค์ แสดงว่ำข้อค ำถำมนั้นใช้ได้ วิธีกำรคือ ให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนให้คะแนนโดยยึดหลักดังนี้ 
      ให้คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นวัดตำมจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นวัดตำมจุดประสงค์ 
     ให้คะแนน  -1  เมื่อแน่ใจว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ได้วัดตำมจุดประสงค์           
                    3.1.6 ขั้นตอนกำรทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือหำประสิทธิภำพ 
        1) ทดลองรำยบุคคล โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 
3 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปำนกลำง 1 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพ่ือศึกษำควำม
เหมำะสมของกำรใช้ภำษำ ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของรูปภำพ ขนำดตัวอักษร ข้อค ำถำม 
เวลำ และควำมยำกง่ำยของชุดฝึก เป็นต้น ขณะท ำกำรทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม กำรตอบค ำถำม กำรท ำ
แบบฝึกหัด และควำมเหมำะสมของเวลำในกำรท ำกิจกรรม เพ่ือน ำมำพิจำรณำปรับปรุงพร้อมทั้งหำ
ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตำมเกณฑ์ 80/80 โดยคิดจำกคะแนนท ำแบบทดสอบหลัง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดละ 10 คะแนน และคิดจำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ 
         2) ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มย่อย โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่1 
จ ำนวน 10 คน และยังไม่เคยเรียนเนื้อหำวิชำนี้มำก่อน โดยเลือกนักเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนปำนกลำง 4 คน 
นักเรียนที่เรียนอ่อน 3 คน โดยเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วค ำนวณหำประสิทธิภำพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตำมเกณฑ์ 80/ 80 โดยคิดคะแนนท ำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนชุดละ 10 คะแนน และคิดจำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ 
          3) ทดลองครั้งที่ 3 โดยน ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออก
เสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 โรงเรียนน้ ำยืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 
5 จ ำนวน 30 คน โดยเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วค ำนวณหำประสิทธิภำพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตำมเกณฑ์ 80/ 80 โดยคิดคะแนนท ำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดละ 
10 คะแนน และคิดจำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 20 ข้อ 
    3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงตำมข้ันตอนดังนี้ 
                  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นข้อสอบแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนออกเสียง
จ ำนวน 20 ค ำ เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เพ่ือหำประสิทธิภำพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงค ำควบกล้ ำส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้ 
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                  3.2.1 ศึกษำเอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดและกำรประเมินผลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับ
ประถมศึกษำและวิธีกำรสร้ำงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของบุญชม ศรีสะอำด (2545) 
                    3.2.2 ศึกษำกำรสร้ำงแบบทดสอบ สร้ำงตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์กำรเรียนรู้เพื่อออกข้อสอบให้ครอบคลุม 
                    3.2.3 สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้ครอบคลุมมำตรฐำนและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด จ ำนวน 1 ชุด เพื่อสร้ำงแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนออกเสียงจ ำนวน 50 ค ำ 
                    3.2.4 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเสนอผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือพิจำรณำ
ตรวจแก้ไขเพ่ิมเติม 
                    3.2.5 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นรำย
ข้อโดยน ำแบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำโดยหำดัชนี
ควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชำญลงควำมเห็นโดยใช้หลักเกณฑ์
กำรดังนี้  
   ให้คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่ำ ข้อสอบนั้นวัดตำมจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำ ข้อสอบนั้นวัดตำมจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน  -1  เมื่อแน่ใจว่ำ ข้อสอบนั้นวัดตำมจุดประสงค์           
                   3.2.6 น ำผลกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญ แต่ละข้อไปหำดัชนีควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงข้อสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2545) 
       1) ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 0.5 แสดงว่ำ แบบทดสอบมีควำมตรงตำมเนื้อหำเพรำะ
วัดตำมจุดประสงค์ได้จริง 
       2) ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 0.5 แสดงว่ำ แบบทดสอบขำดควำมตรงตำมเนื้อหำไม่ได้
วัดตำมจุดประสงค์ ต้องตัดทิ้งหรือแก้ไข 
          3.2.7 น ำแบบทดสอบที่ได้รับกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำไปทดลองใช้ 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/1 จ ำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ก่อนน ำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำง 
         3.2.8 น ำแบบทดสอบมำตรวจให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด                  
ข้อที่ไม่ได้ท ำหรือข้อที่ตอบมำกกว่ำ 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
         3.2.9 น ำมำวิ เครำะห์หำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก ( r)  ของ
แบบทดสอบเป็นรำยข้อ 
         3.2.10 คัดเลือกข้อที่มีควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.02 – 0.80 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปมำใช้จ ำนวน 20 ข้อ  
                  3.2.11 น ำแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจ ำนวน 20 ข้อ ไปหำค่ำควำมเชื่อมั่น
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตร KR – 20 ของ คูเดอร์และริชำร์ด
สันได้ค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ำกับ 0.87 
         3.2.12 จัดพิมพ์เป็นข้อสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำง  
            3.3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เรื่องกำรอ่ำน
ออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีข้ันตอนกำรพัฒนำดังนี้ 
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                  3.3.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โครงสร้ำงหลักสูตร ค ำอธิบำยรำย วิชำ 
สมรรถนะส ำคัญของของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ หนังสือแบบเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
                   3.3.2 ศึกษำขอบข่ำยและรำยละเอียดของรำยวิชำภำษำไทยในหลักสู ตรชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 
                    3.3.3 วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหำและหลักกำรใช้ภำษำไทย 
หลักสูตรชั้นประถมศึกษำปีที่1 
                    3.3.4 ศึกษำขั้นตอนกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย โดยให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรออกแบบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
หลักฐำนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
                    3.3.5 น ำค ำควบกล้ ำจ ำนวน 60 ค ำ มำจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 6 แผน
โดยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบดังนี้ 
       1) ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
    2) มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 
    3) สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
    4) สำระกำรเรียนรู้ 
    5) สมรรถนะของผู้เรียน 
    6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    7) ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    8) กำรวัดผลและประเมินผล 
    9) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    10) เวลำเรียน/จ ำนวนชั่วโมง 
         3.3.6 น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและกำร
สอนตรวจพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงด้ำนภำษำที่ใช้เนื้อหำและควำมเหมำะสมของกิจกรรม  
        
                 3.3.7 ปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ แล้วน ำไป
ทดลองสอนกับนักเรียนในโรงเรียนน้ ำยืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเพ่ือควำมเหมำะสมเกี่ยวกับเนื้อหำ เวลำ กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ สื่อกำร
จัดกำรเรียนรู้และกำรวัดผลประเมินผล แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน ำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่
ศึกษำต่อไป 
                  3.3.8 น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปสอนคู่กับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียง ทั้ง 6 แผนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1/2 โรงเรียนน้ ำยืน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 
               
ผลการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1                      
มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 84.56/86.67 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
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อภิปรายผล 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรอ่ำนออกเสียงส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มี
ประสิทธิภำพเท่ำกับ 84.56/86.67 หมำยควำมว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นท ำให้นักเรียนเกิด
กระบวนกำรเรียนรู้ ร้อยละ 84.56 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังกำรเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์เฉลี่ยร้อยละ 86.67 แสดงว่ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม
เกณฑ์ 80/80 ถือว่ำเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภำพสำมำรถน ำไปใช้เป็นบทเรียนได้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำก                 
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยค้นคว้ำได้ด ำเนินกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ มีวิธีกำรออกแบบเป็นไปตำม
ขั้นตอนและตำมหลักทฤษฎีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ ด้ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรประเมินวัดผล มีกำรน ำบทเรียนไปทดลองใช้  และแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง ให้มี
ควำมเหมำะสมก่อนน ำไปใช้จริง จึงท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จัดไว้เหมำะสมกับนักเรียน มีกำรโต้ตอบ
ระหว่ำงนักเรียนกับบทเรียน เป็นบทเรียนที่นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้นักเรียนสำมำรถ
เรียนรู้และก ำหนดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เนื้อหำแบ่งออกเป็นชุด แต่ละชุดจะเรียนไปตำมควำมสำมำรถของ
นักเรียน โดยไม่ต้องเร่งรีบหรือรอผู้อ่ืน และได้รับทรำบข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีทุกขั้นตอน เป็นกำรเสริมแรงให้
สนุกสนำนกับบทเรียน สอดคล้องกับแนวคิดงำนวิจัยของธิดำ  วิสำพรม (2548) ได้ศึกษำกำรพัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์เรื่อง กำรจ ำแนกค ำภำษำไทยส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภำพ 81.60 / 86.23 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ สอดคล้องกับคุณำกร บัวโฮม (2550) 
ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนอนุบำลพรเจริญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 3 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดงำนวิจัยของ นิภำพรรณ  พิพิธจันทร์ (2548) ได้ศึกษำกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำกเปลือกข้ำวโพด สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 
91.45 /91.04 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกระบวนกำรออกแบบ
กำรเรียนที่เป็นระบบ ตัวบทเรียนประกอบด้วย กรำฟฟิก ข้อควำม ภำพนิ่ง  เสียงประกอบ มีกำรน ำเสนอ
เนื้อหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เกิ ดจำกกำรกระท ำ
จริงเป็นประสบกำรณ์โดยตรงที่ผู้เรียนได้รับมีจุดมุ่งหมำยที่แน่นอน  ท ำให้นักเรียนเห็นคุณค่ำของสิ่งที่เรียน
สำมำรถเรียนรู้และจดจ ำสิ่งที่เรียนได้ดี อีกท้ังยังเป็นอุปกรณ์กำรสอนที่ช่วยลดภำระของครูได้เป็นอย่ำงมำก จะ
เห็นได้จำกกำรท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนที่นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำควบกล้ ำได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งเป็นไป
ตำมหลักกำรของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่ง Skinner เชื่อว่ำกำรเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำมำรถสังเกตได้
จำกพฤติกรรมภำยนอก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนอง ตัวเสริมแรงเป็นตัวแปรส ำคัญในกำร
เปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และทฤษฎีกำรเรียนรู้ของ Thorndike ที่กล่ำวว่ำสิ่งใดก็ตำมที่มีกำรฝึกหัดบ่อยๆ
และมีกำรท ำซ้ ำๆจะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ดี 
   
ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
            1.1 ครูควรชี้แจงและแนะน ำกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนท ำเป็น
และเกิดควำมคุ้นเคยก่อน และป้องกันปัญหำกับกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะที่เรียน 
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            1.2 ในขณะที่นักเรียนก ำลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด ให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำกับนักเรียน ในขณะที่นักเรียนเกิดปัญหำในระหว่ำงเรียนคอยสังเกต
พฤติกรรมในกำรเรียนของนักเรียน 
  1.3 ควรมีกำรร่วมมือกันของคณะครู ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนคอมพิวเตอร์ 
และผู้สนใจที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน 
  1.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
แท็บเล็ต โดยครูผู้สอนสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
                 2.1 สถำนศึกษำควรมีกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชำภำษำไทยเรื่องอ่ืนๆ            
ถ้ำเป็นไปได้เพรำะบำงสถำนศึกษำขำดแคลนครูภำษำไทย ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรหรือบำงแห่งมีครูที่สอน
ภำษำไทยแต่ไม่จบสำขำวิชำภำษำไทย ท ำให้ครูถ่ำยทอดควำมรู้ได้ไม่ดีเท่ำกับครูที่จบสำขำวิชำภำษำไทย
โดยตรง จึงสำมำรถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทนได้ 
                2.2 ควรมีกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ทำงภำษำไทยที่ เกิดกับนักเรียน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจำกผลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพได้ และยัง
ช่วยให้ผู้สอนเข้ำใจในตัวนักเรียนมำกข้ึนจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงกับควำมสำมำรถของผู้เรียนได้ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ท้องถิ่นของเรา” กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้าน
หนองทัพ  อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 34 คน ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ท้องถิ่นของเรา” กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 เล่ม 5 เรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่น 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ท้องถิ่นของเรา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.64/93.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 
ABSTRACT 

           The purpose of this research was to develop the promotion reading books on “Our 
Locality” in Thai language learning strand for Prathomsuksa 1 students in according to the 
standard criterion 80/80. The sample of this study was 34 prathomsuksa 1 students studying 
in semester 2 of academic year 2012 at Ban Nong Thap school, Nam Yuen District, under the 
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5.  The tools were 5 reading 
supplementary books on “Our Locality”in Thai language learning strand and learning 
achievement test with 20 items that the reliability was 0.79. The statistics used to analyze 
data consisted of mean, percentage, and standard deviation. 
 The result found that the efficiency of reading supplementary books on “Our 
Locality” in Thai language learning strand for prathomsuksa 1 students was 92.64/93.18  
which attained the standard criterion. 
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ค าส าคัญ  
           หนังสือส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ท้องถิ่นของเรา   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์  ความมั่นคง ความสามัคคี ตลอดจนความมีวัฒนธรรม  ดังนั้นภาษาจึงนับได้ว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ควรแก่การธ ารงรักษาไว้ด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนด้วย
การให้การศึกษา  ภาษาไทยจึงจะด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้แล้วภาษาไทยยังมีความส าคัญในด้านการ
ติดต่อสื่อสารทั้งในด้านการด ารงชีวิต การศึกษาเล่าเรียน  การท างาน   
 การเรียนการสอนภาษาไทยจึงต้องสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสอนภาษาไทยให้คนรักการอ่าน 
การเขียน ที่จะแสวงความรู้และประสบการณ์สอนภาษาไทยเพ่ือให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในฐานะเป็น
วัฒนธรรมทางภาษา ให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทยดังนั้นการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างให้ผู้เรียนขยายประมวลค าทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้มาก (กรมวิชาการ, 2545)               
กิจกรรมทางภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนั้น แบ่งออกเป็น การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  
ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากในการศึกษาหาความรู้ การประกอบธุรกิจต่าง ๆ จะต้องอาศัย
ทักษะการอ่านเป็นส าคัญ เพราะว่าการสื่อสารที่นิยมใช้และมีแพร่หลายที่สุดก็คือ สื่อที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์  
ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียนอ่านได้  อ่านคล่อง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การสอนอ่านเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ที่สุด ใช้เวลาถึงร้อยละ 80-90 ของกิจกรรมในโรงเรียนเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการแสวงหา
ความรู้และเป็นสิ่งที่ใช้ถ่ายทอดความคิดระหว่างบุคคล  การอ่านเป็นกระบวนการส าคัญในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์   
ในปัจจุบันโลกได้วิวัฒนาการก้าวหน้าไปด้วยเทคโนโลยีความรู้ต่าง ๆ ได้น าเสนอออกมาในรูปของสิ่งพิมพ์
มากมาย ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (2542) ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการอ่านก็เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้
ประโยชน์ ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้  
 จากการวิเคราะห์ผู้เรียน และศึกษาพ้ืนฐานการเรียนด้านการอ่าน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 34 คน พบว่า นักเรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกันในด้านสภาพครอบครัว ความ
เป็นอยู่เท่านั้น ระดับความสามารถในการอ่านหนังสือไม่แตกต่างกันมาก จากการประเมินด้านการอ่านของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปี
การศึกษา 2555 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม จ านวน 4 โรงเรียน อ่านออก 100% แต่เมื่อ
ทดสอบด้านการคิด การหาค าตอบจากเนื้อเรื่อง พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 สาเหตุอันเนื่องมาจาก
นักเรียนขาดประสบการณ์ในการอ่าน เมื่อจัดให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการรักการอ่านในโรงเรียน  ใช้บริการการ
อ่านในห้องสมุด นักเรียนร้อยละ 50 ยังมีพฤติกรรมด้านการอ่านไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เมื่ออ่านแล้วไม่
สามารถตอบค าถามจากเรื่อง หาข้อสรุปและถาม-ตอบ จากเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งการอ่านเป็นทักษะส าคัญที่
นักเรียนทุกคนต้องน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการอ่านและที่ส าคัญการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชาต่าง ๆ ล้วนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบที่นักเรียนต้องใช้การอ่านในการคิดแล้ว
วิเคราะห์หาค าตอบมากที่สุด 
           จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้องการจัดพ้ืนฐานด้านการอ่านให้กับนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ที่ผู้รายงานได้จัดท าขึ้นจาก เรื่องราว 
ประสบการณ์ของตนเองที่พบเห็น หรือเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ใกล้ตัวนักเรียน อันจะท าให้การเรียนรู้สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เข้าหากันได้ง่าย ภาพประกอบเป็นภาพถ่ายที่มีนักเรียนในวัยเดียวกันเป็นผู้น าในการอ่าน              

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

148 

ค าที่ใช้อ่านจะสื่อความหมายเชื่อมโยงกับสภาพจริงในชุมชน และผู้เรียนจะสามารถใช้การอ่านในการพัฒนา
ความรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555                   
ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 4 โรงเรียน 6 ห้องเรียน นักเรียน 185 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555                 
ของโรงเรียนบ้านหนองทัพ ต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage 
Random Sampling) 
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 2.1 หนังสือส่ง เสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   จ านวน 5 เล่ม  5  เรื่อง   คือ 
เล่ม 1   เรื่อง   เยี่ยมบ้านหนูนา    
เล่ม 2   เรื่อง   แห่เทียนพรรษา   
เล่ม 3   เรื่อง   หอยในนาข้าว 
เล่ม 4   เรื่อง   เครื่องเล่นแสนสนุก 
เล่ม 5   เรื่อง     สุนัขจอมซน  
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.1 การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้รายงานได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมี 2 ประการ คือ 
   1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการอ่าน 
   2) เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้จากการอ่าน ไปใช้บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
       3) เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้านการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
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  3.1.2 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา หลักการสอนอ่าน 
  3.1.3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

       3.1.4 น าหนังสือส่งเสริมการอ่านเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณาการใช้ภาษา 
รูปแบบความถูกต้องและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข  

  3.1.5 น าหนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 แบบเดี่ยวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555  จ านวน 3 คน ใช้กับเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ในโรงเรียนบ้านค ากลาง  อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพเพ่ือหาข้อบกพร่อง  ทั้งในด้านความ
ถูกต้องในการใช้ภาษา  ความยาก ง่ายเหมาะสมกับเด็ก  รูปภาพที่สื่อสาร ไม่ชัดเจนหรือไม่สว่า งพอ  
ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่าน  ค าสั่งหลังกิจกรรมการอ่านไม่ชัดเจน  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นจึงน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง   

 ขั้นที่  2 แบบกลุ่มย่อยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 10 คน คละความสามารถ  เด็กที่มีความสามารถเก่ง ปานกลางและอ่อน โรงเรียนโนนสูงโนนโฮ
มวิทยา  อ าเภอน้ ายืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ
เพ่ือหาข้อบกพร่องทั้งในด้านความชัดเจนของ ภาษา  ความเข้าใจ และความสมบูรณ์ของหนังสือส่งเสริ มการ
อ่านในเรื่อง  การใช้ค าเหมาะสมกับเรื่องและวัย  ค าสั่งในกิจกรรมหลังการอ่าน การยกตัวอย่างประกอบ 
เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติได้ จากนั้นจึงน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนที่จะน าไปใช้จริง 

 ขั้นที่ 3 ขึ้นน าไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 34 คน โรงเรียนบ้านหนองทัพ  อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 น าผลมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้เกณฑ์  80/80 
ซึ่ง 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ จากการท ากิจกรรมหลังการอ่านและตอบค าถามจาก
หนังสือส่งเสริมการอ่าน จ านวน 5 เล่มและ 80  ตัวหลัง หมายถึง  ค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน   

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 เป็นชนิดปรนัยเลือก 3 ตัวเลือก โดยออกข้อสอบจากหนังสือส่งเสริมการอ่าน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 

 2.1 ศึกษาคู่มือการประเมินผล คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 2.2 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบ สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์ เพ่ือออกข้อสอบให้
ครอบคลุม 

 2.3 เขียนข้อค าถามตัวเลือกในแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียน 
ตามนวัตกรรมที่ก าหนด จ านวน 50 ขอ้  

 2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือ
พิจารณาความเที่ยงเชิงเนื้อหาความเหมาะสมของภาษา แล้วน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือท าการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์หรือเนื้อหาเพ่ือหาค่า IOC และให้ข้อคิดน ามาปรับปรุง
แก้ไข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 
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   -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 
2.5 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปซึ่งถือว่าข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ 

2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนบ้านเก่าขาม  อ าเภอน้ ายืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวนนักเรียนในชั้นเรียน 30 คน เพ่ือหา ความยาก (P) และ ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 17 แผน จ านวน 40 ข้อ ผลปรากฏว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.53-0.87 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-
0.75 และมีค่าความเชื่อม่ัน 0.79 

2.7 จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. การด าเนินการวิจัย 
        4.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จ านวน 15 ชั่วโมง และการทดสอบก่อนการเรียนและการ
ทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 ชั่วโมง รวม  17  ชั่วโมง 
        4.2 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  4.3 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   4.3.1 ผู้วิจัยชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  
   4.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป   
   4.3.3 การประเมินผล ด าเนินการประเมินผลโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากหนังสือส่งเสริมการอ่านจ านวน 20 ข้อ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และประเมินผล ตามสภาพจริงจาก
การอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน 5 เรื่อง เวลา 15 ชั่วโมง ตรวจให้คะแนน บันทึกผลไว้ แล้วแจ้งผลให้นักเรียน
ทราบ ซึ่งเวลายืดหยุ่นตามความเหมาะสม  

4. น าคะแนนจากการท ากิจกรรมหลังการอ่าน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแสดงความ
คิดเห็น มาวิเคราะห์  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติพ้ืนฐาน 
  - ค่าร้อยละ (Percentage) 
  - ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
  - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยในบทที่ 3 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบฝึกหลังการ
อ่านทุกชุดระหว่างการจัดกิจกรรม และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   
ผลการวิจัย 
 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่นของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 92.64/93.18  ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท้องถิ่นของเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าร้อยละ93.18  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัฒน์ ทองเกลียว (2545)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างหนังสือและแบบฝึก
ทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เรื่อง เที่ยวงานแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผลปรากฏว่า หนังสือประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์
ทางภาษา  เรื่อง เที่ยวงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและเป็นรายด้านคือ  ด้านการจัด
รูปเล่ม ด้านการจัดภาพ ด้านการด าเนินเรื่องและเนื้อหาของเรื่องอยู่ในระดับดีมากทุกเรื่อง หนังสือ
ประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาเรื่อง เที่ยวงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.86/84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ สุขโสม 
(2550)  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค ายาก  โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าแบบฝึกทักษะและหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.78/84.30  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณรัตน์  ศรีรัง (2550) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี
ความมุ่งหมาย เพ่ือสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษา 
พบว่า แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.28/83.70 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรพงษ์  ผ่านส าแดง (2550) รายงาน               
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด เขียนค าที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเรื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุปาณี ประจงการ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 จ านวน 10 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.26/83.13 สูงกว่าที่
ก าหนดไว้    
 2. จากผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สวัสดิ์ สุขโสม (2550)  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและเขียน
สะกดค ายาก โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที2่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณรัตน์  ศรีรัง (2550 : บทคัดย่อ) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรพงษ์  ผ่านส าแดง (2550)  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริม
การอ่านและแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด เขียนค าที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  น าไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้พัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม  
จ านวน 14 คน และโรงเรียนธนบุรีวิทยายน จ านวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 47  คน  ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม และโรงเรียนธนบุรี
วิทยายน  จากการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด เขียนค าที่สะกดไม่
ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด  ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.38 คิดเป็นร้อยละ 44.61 หลังเรียนมีคะแนน เฉลี่ย
เท่ากับ 25.85 คิดเป็นร้อยละ 86.17 และผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 
เท่ากับ 12.47 คิดเป็นร้อยละ 41.56 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุปาณี ประจงการ (2550) ได้ศึกษาการ
พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
          จะเห็นได้ว่า ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท้องถิ่น
ของเรา ที่มีประสิทธิภาพมีกิจกรรมหลังการอ่านที่ส่งเสริมพัฒนาการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการให้นักเรียนได้อ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น ครูต้องให้ค าแนะน าในการอ่าน โดยชี้ให้เห็นว่า 
ในการอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแต่ละครั้งนั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร ท าอย่างไรหลังจากอ่านจบ จะเป็นการ
ช่วยเหลือให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการอ่านในแต่ละครั้ง 

2. หนังสือส่งเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้น ควรจัดท าหลาย ๆ เล่มเพื่อให้เพียงพอต่อการอ่านของนักเรียน  
3.  ทุกกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ 

โดยครูคอยก ากับ ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
4.  ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในแต่ละแผนเวลาอาจ

ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  ไม่ควรจ ากัดเวลาเกินไป  เพราะจะท าให้นักเรียน มีพัฒนาการไม่เต็มที่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป  
1. จัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ สาระที่ 4 : หลักการใช้

ภาษา  จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ด้านการใช้ภาษา น าไปสู่การพัฒนาการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมต่อไป 
2. ควรคัดแยกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน มาพัฒนาโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เปรียบเทียบกับ

การสอนปกต ิ
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สุรพงษ์   ผ่านส าแดง. (2550). รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่าน คิด เขียนค าที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3. กาฬสินธุ์: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1.  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเทา อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเครือข่ายโซงสีวิเชียร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 
30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด และ 
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 เลือก
เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 
80/80 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.33 /84.22 เป็นไปตามตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

ABSTRACT 
 The  purpose  of  research  was to  develop  writing  skills  practice about word 
spelling in Mae Kon for Prathomsuksa  1 Students following the efficiency standard of 80/80 
criteria. The sample in this research were 30 Prathomsuksa students that were in  their 
second semester of the academic year 2012 at Nongthoa school in Numyean district under 
the office of Ubonratchathani primary educational service area 5. They were selected by 
cluster random sampling. The research instruments were 5 exercises about word spelling in  
Mae kon for Prathomsuksa  1 Students  and the achievement test.  The experiment took 10 
hours for 5 times in a week and 1 hour per day.  The statistics used in this study were mean, 
percentage and standard deviation.   
 The result revealed that the writing  skills  practice about word spelling in Mae Kon 
for Prathomsuksa  1 Students  is  effective at 81.33/84.22 that following 80/80 criteria. 
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ค าส าคัญ 
           ทักษะการเขียนสะกดค าแม่กน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการแสวงหาความรู้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจน
น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้นภาษาไทย ยังแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ดังนั้น คนไทยจึงต้องเรียนรู้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ล้วนต้องอาศัยภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อ
ความเข้าใจทั้งสิ้น ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาไทยสูง ย่อมจะประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วยคน
ไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาฝึกฝนให้มี
ทักษะการฟัง ดู อ่าน เขียน และพูดภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความส าคัญดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจึงได้ถูกบรรจุไว้เป็น สาระการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
คือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ความสามารถในการในการใช้ทักษะ
ชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการสื่อสาร พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งบรรดาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะนี้ ทักษะการเขียนมีความยาก
และสลับซับซ้อนมากกว่าทักษะอ่ืน ๆ เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคล
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดยต้องสื่อความหมายให้ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นของผู้เรียนทุกคนที่จะต้องมีความรู้ในหลักและกฎเกณฑ์ในการเขียน
ค า อันได้แก่หลักการสะกดค า การผันเสียงวรรณยุกต์ ค าควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
แม่นย ายิ่งขึ้น ในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกการเขียนได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว มีนิสัยที่ดีในการเขียน รักการเขียน   และสามารถน าการเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จุไรรัตน์  
จรรยา (2555) 
          จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านหนองเทาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
60.28 โดยเฉพาะทักษะการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.85 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
คือร้อยละ70 อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจท าให้ทราบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการเขียนมากกว่าด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
สาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ต่ าเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากนักเรียน นักเรียนมีความแตกต่างกัน ไม่เอาใจใส่ในการ
เรียน นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่านักเรียนบางคนใช้ภาษาถิ่นจนเคยชินจึง
ออกเสียงพยัญชนะบางตัวเพ้ียนไปจากภาษากลาง โดยเฉพาะค าที่มีตัวสะกด นักเรียนมักเขียนผิด นักเรียนไม่
สามารถแจกลูกสะกดค าได้ท าให้นักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ไม่ทราบความหมายของค าที่เขียน ใช้ค ามา
แต่งประโยคไม่ถูกต้องส่งผลให้อ่านหนังสือไม่ออก ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทยใน
ระดับชั้นของตนเองและในระดับชั้นที่สูงขึ้น  น้ าฝน ทกลกิจ (2552) นอกจากนี้ครอบครัวของนักเรียนก็มีส่วน
ส าคัญเพราะนักเรียนอาศัยอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาฐานะทางครอบครัวยากจนผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น การฝึกอ่านและฝึกเขียนไม่
ต่อเนื่องนักเรียนจึงขาดความสนใจไม่กระตือรือร้นที่จะฝึกอ่านและเขียนและปัญหาที่เกิดจากครู ครูใช้วิธีการ
สอนง่ายๆขาดเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย ขาดสื่อที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
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ซึ่งสอดคล้องกับ  นภาพรรณ ศรีถม  (2553 ) กล่าวว่า ความบกพร่องในการสอนภาษาไทยที่ส าคัญที่สุดคือการ
ขาดความเอาใจใส่และความพยายามท่ีจะค้นหาวิธีการสอนที่ได้ผล และการผลิตวัสดุอุปกรณ์ไม่ก้าวหน้า ดังนั้น
ในการสอนภาษาไทยโดยทั่วไปย่อมเชื่อกันว่าเป็นวิชาที่ครูทุกคนย่อมสอนภาษาไทยได้ แต่ครูภาษาไทยใน
ประเทศไทยรับการถ่ายทอดความช านาญน้อยที่สุด มีครูไม่กี่คนที่สามารถสอนนักเรียนให้ได้ผลดีโดยไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการสอน กรมวิชาการ (2551 ) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยได้ตระหนักและให้
ความสนใจตลอดมาเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการเขียนของนักเรียน เพราะการเขียน
เป็นการฝึกทักษะพ้ืนฐานของการเรียนภาษาและเป็นประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ทางภาษา การใช้เทคนิคหรือ
วิธีสอนที่กระตุนและจูงใจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ เสมอ โดยเฉพาะการใช้
แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ส าคัญนั้น ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จาก อรนุช มองพิมาย (2551) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกการประสมอักษร ผลการวิจัยพบว่าทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการพัฒนาดีขึ้นและนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีทักษะการเขียนสะกดค า  ก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยหลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกด
ค าสูงกว่าการทดลอง  และสอดคล้องกับ นภาพรรณ ศรีถม (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่องการอ่านสะกดค า แม่กน แม่กด แม่กบ ที่ไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่  1                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เท่ากับ 
80.96/89.91 และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.01และสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 การที่ครูสร้าง
และน าแบบฝึกไปใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับวัยความรู้ความสามารถของผู้เรียน  โดยมีค า
ชี้แจงสั้น ๆ ที่จะท าให้เข้าใจวิธีท าได้ง่ายขึ้น สามารถใช้เวลาได้เหมาะสมคือไม่ใช้เวลามากหรือน้อยเกินไป สร้าง
ให้น่าสนใจและท้าทายท าให้การเขียนมีเอกภาพและความสมบูรณ์คือได้สนองความสนใจใคร่รู้และ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเต็มที่ เป็นการค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนเน้นการแก้ปัญหา ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถ
ภาษาแตกต่างกัน การท าแบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จทางด้านจิตใจ
มากขึ้น จึงเห็นได้ว่าแบบฝึกมีประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ช่วยให้นักเรียนทราบ
ความสามารถในการเรียน และตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนได้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดค า สามารถน าแบบฝึกกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนที่บ้านโดยความร่วมมือของผู้ปกครองยังส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะท าให้เห็นความก้าวหน้าของบุตรหลานอีกด้วย ดังนั้น              
การใช้แบบฝึกทักษะช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จึงน่าจะท าให้ทักษะการเขียนพัฒนาดีขึ้น
และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้อาศัยแนวความคิดทางด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการฝึกฝนของ Thorndike และทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการเขียนของนักเรียน  
             จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมา
แก้ปัญหาการเขียนสะกดค ามาตราแม่กนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ซึ่งแบบฝึกทักษะนั้นจะ
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แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เรียงล าดับต่อเนื่องกันจากง่ายไปหายาก โดยมีลักษณะเป็นแบบฝึกใช้สิ่งเร้าที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้ถ้อยค า ภาษา รูปภาพ การ์ตูนประกอบให้เป็นนวัตกรรมการสอน และใช้
เทคนิคการเสริมแรง และฝึกโดยจะมีค าตอบเฉลยให้ผู้เรียนทราบผลการท างานของตน การตอบสนองที่ถูกต้อง
จะเป็นการเสริมแรงท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าคิดแก้ปัญหา และกล้าลงมือกระท า
ด้วยตนเองเป็นกระบวนการทางอารมณ์ และจินตนาการมากกว่าหลักการและเหตุผล กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงออกทางด้านสติปัญญา และเป็นวิธีการที่น่าจะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะการเขียนสะกดค าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นและสามารถน า
ความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประวัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเทา กลุ่มเครือข่าย
โซงสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดค ามาตราแม่กน  ส าหรับนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่  1                            
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ 
ด าเนินการน าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ตามล าดับดังนี้ 
          ทดลองครั้งที่ 1 รายบุคคล (1:1) โดยทดลองกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ
อ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน และนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  ข้อ
ค าถาม ความยากง่ายของแบบฝึก หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข 
            ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มย่อย (1:10) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 3 คน ปานกลาง 3  
คน และเรียนเก่ง 3 คน น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   
        ทดลองครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนาม  โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนโดยมีนักเรียนระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
แล้วน าผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/ 80   
          2. แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
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 สร้างแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นประเมินหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์โดยใช้สูตร IOC 
(Index Of Item Objective Congruence) (กรมวิชาการ, 2551) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ใช้ในการทดลอง จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 -1.00 ค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.35 ถึง 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.40 ถึง 1.00 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน  เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบได้เท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยด าเนินการดังนี้ ผู้วิจัยแนะน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค ามาตราแม่กน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า
มาตราแม่กน จ านวน 5 ชุด ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง พร้อมทดสอบย่อย
ท้ายแบบฝึกทักษะในแต่ละครั้ง และเก็บคะแนนเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค ามาตราแม่กน (E1 )  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน  
( E2)   

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน แต่ละชุดทั้ง 5 ชุด เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) และ
จากการท าแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2 ) หา
ความเที่ยงตรง ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของแบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ใช้สูตร IOC กรมวิชาการ (2551)   
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  E1/E2 เท่ากับ 81.33 / 84.22  ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลตามประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน มีประสิทธิภาพ 81.33/84.22 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือก าหนดขอบข่ายเนื้อหาการจัดท าแบบฝึกทักษะและได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาภาคนิพนธ์ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ท าให้แบบฝึก
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มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (2552) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น
ให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้ 80/80 หรือ 85/85 
หรือ 90/90 ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2   
 2. แบบฝึกทักษะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากที่ครูสอนนักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระท าด้วย
ตนเองและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกควบคุม สามารถน าตนเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท าไม่เกิดความตึงเครียด ไม่
เกิดปฏิกิริยาในลักษณะการต่อต้านสามารถอภิปรายประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ร่วมการเรียนรู้ ได้ส่งเสริม
ให้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องค านึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้เรียนมีความแตกต่าง มีโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจะช้าหรือเร็วตามความสามารถของแต่ละ
คนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ และสอดคล้องกับ น้ าฝน กมลจิกล (2552) 
 3. แบบฝึกทักษะมีการฝึกจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ มีสีสวยงาม เร้าความสนใจ และตรง
ตามวัยของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากท าแบบฝึก แล้วเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับทฤษฎี
ของสกินเนอร์ที่กล่าวว่า การจูงใจผู้เรียน สามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไปและท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการท าแบบฝึก 
นอกจากนั้นการใช้แบบฝึกสั้นๆจะช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภา
พรรณ ศรีถม (2553) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปภาพประกอบที่มีความหมายมีแนวโน้มของผลการเขียน
สะกดค าสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเขียนสะกดค าตามค าบอก  
 4. แบบฝึกทักษะแต่ละชุดมี 5 แบบฝึก นักเรียนได้ฝึกท าซ้ าๆ บ่อยๆ ในระเวลาสั้นท าให้เกิดความ
สนุกสนาน นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายสามารถจ าค านั้นได้อย่างแม่นย า สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้              
กฎแห่งการฝึก ของธอร์นไดค์ (Law of Exercise) ที่กล่าวว่า สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆจะท า
ให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี จนเกิดความช านาญ เกี่ยวกับกฎการฝึก ในทางตรงกันข้าม
สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับการฝึก ทอดทิ้งไปนานแล้วย่อมท าได้ไม่ดีเหมือนเดิม ต่อเมื่อมีการฝึกฝน หรือ กระท าซ้ า ๆ 
ก็จะช่วยให้เกิดทักษะเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบรรหาญ บุญจ าเนียร (2550) และปริศนา พลหาญ 
(2550)   
  5. การรู้ผลความก้าวหน้าของตนเองในการท าแบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนมีก าลังใจมีความสุขใน
ผลงานของตนเองมีก าลังใจที่จ าท าแบบฝึกชุดต่อไปครูจึงควรตรวจแบบฝึกและบอกผลคะแนนทันที การให้
รางวัล การยกย่องชมเชยท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 
(Skinner) ที่กล่าวว่ารางวัลหรือความสมหวังจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้นสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกมล ชูกลิ่น (2550)  
 ดังนั้นแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนสะกดค ามาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ยึด
หลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวัยแบบฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าจริงเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผู้เรียนได้รับมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนท าให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่ งที่เรียนได้ดีซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดค์ 
(Law of Exercise) ที่กล่าวว่า สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆจะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่ว
และสามารถท าได้ดีจนเกิดเกิดความช านาญ และเป็นไปตามทฤษฎีของสกินเนอร์ที่กล่าวว่า รางวัลหรือความ
สมหวังจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้นโดยครูผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้เรียนมีความแตกต่างกันมีโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจะช้าหรือเร็วตามความสามารถของแต่
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ละคน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะจงึเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจที่จะเรียนแบบฝึกได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระท าด้วยตนเอง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ    
 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ควรก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า  ออกแบบหรือวางรูปแบบการจัดท าแบบฝึกทักษะให้ชัดเจน 
จะได้ผลตรงตามจุดประสงค ์
 2. ควรศึกษาคู่มือ วิธีการใช้แบบฝึกทักษะอย่างละเอียด ก่อนน าแบบฝึกทักษะไปใช้ 
 3. แบบฝึกทักษะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งไม่อาจสอนแทนครูได้ทั้งหมด 
ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดคอยอ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่นักเรียน พร้อมเสริมแรงเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ            
           ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ 
 2. แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นสามารถน าไปสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน  และ
การเขียนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน    
การสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทั้งการอ่านและการเขียนเพราะการอ่านและ               
การเขียนต้องเรียนไปพร้อมๆกัน และควรมีการศึกษาประเภทอ่ืนๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์การเขียน
บันทึก ฯลฯ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นต่างๆซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการอ่านการเขียนและ
เรียนในระดับสูงขึ้นไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านก่ออ าเภอวานรนิวาส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน  27 คน 
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ จ านวน 8 ชุด และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 ชุด มีประสิทธิภาพ 82.85/86.42 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop the learning activities packages by using 
learning resources for training basic scientific process skills of Prathomsuksa 3 students to be 
effective according to criteria 80/80 The sample group consisted of 27 Prathomsuksa 3 
students studying in the second semester of an academic year 2012 in Bankao School under 
the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 3. The sample was selected by Cluster 
Random Sampling technique. The tool used in the study consisted of 8 the learning 
activities packages by using learning resources and basic scientific process skills test. The 
statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation. 
 The result was found that the learning activities packages using learning resources for 
training basic scientific process skills for Prathomsuksa 3 students had efficiency 82.85/86.42 
according to criteria 80/80. 
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ค าส าคัญ   
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต                 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังกล่าวผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ  
ลงมือท าจริง กระบวนการจัดท า กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 
 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับ              
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่ส าคัญก็คือ ความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ท าจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น ส าหรับคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้นต้องใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือ
ชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 ในสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ยังจัดกิจกรรม
โดยเน้นถึงองค์ความรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังขาดในเรื่องของกระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการเรียนการสอน
ไม่ได้เน้นถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลท าให้นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การสอนแบบดั้งเดิมนั้นครูเป็นศูนย์กลาง 
แต่ปัจจุบันการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้คอยกระตุ้นนักเรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
คอยอ านวยความสะดวกช่วยเหลือ และแนะน าเมื่อนักเรียนต้องการ การสอนแบบใหม่นี้ยึดนักเรียนเป็น
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ศูนย์กลาง โดยมีจุดมุ่งหมายของการสอน ที่ควรจะเน้นว่าท าอย่างไรจึงจะสนองความต้องการของนักเรียน 
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล (เปรื่อง  กิจรัตน์ภร, 2554) 
 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยตนเองแล้วน าทักษะที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติไปแสวงหาความรู้ และท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคนจะได้แก้ปัญหาร่วมกัน 
ท างานร่วมกันและเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ท าให้นักเรียนเกิดการแม่นย า คล่องแคล่ว ช านาญ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ80.18/82.50 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (เกวียนทอง  ต้นเชื้อ, 2547)  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน 
เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการท าให้ได้มาซึ่งความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเป็น
ทักษะทางปัญญาที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน ามาพัฒนาให้เกิดกับนักเรียนได้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์
และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องฝึกฝนนักเรียนให้เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยช่างสังเกตและรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น (อนงค ์ บุตรวงศ,์ 2544) 
 แต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานั้นพบว่า ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 
ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 47.90 มีนักเรียนในเกณฑ์ปรับปรุงร้อยละ 39.50 และในเกณฑ์ดีร้อยละ 
20.00 การที่มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงมากเช่นนี้ อาจเป็นเพราะโครงสร้างของแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถึงร้อยละ 57.00 ในขณะที่วัดความรู้ในเนื้อหาเพียงร้อยละ 43.00 จึงท าให้
นักเรียนที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือไม่ตั้งใจท าข้อสอบ ได้คะแนนต่ าและอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุงมาก แสดงให้
เห็นว่า คุณภาพการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า การเรียนการสอนมุ่งเน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้  จากสภาพจริงและไม่ เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้พัฒนาในการคิด                         
การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังไม่ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2553) 
 ผู้วิจัยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพราะจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การจัดการเรียนรู้นอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้ว  จ าเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา นันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งกาเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2547)  
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เลือกมา 1 โรงเรียน 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 ชุด 
 3. วิธีการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คน 
  3.2 ชี้แจงแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  3.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบ
ย่อยหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
  3.4 ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  3.5 น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  4.2 หาค่าสถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  4.3 หาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 
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ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ82.85/86.42 ตาม
เกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.85/86.42 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบย่อยหลังเรียน และค่าเฉลี่ยคะแนนจากการ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       
ได้คะแนนร้อยละ 86.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจา 
  1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท า
อย่างเป็นระบบตามวิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนการจัดท าชุดการสอน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือ 
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 ชุดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.42 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้และ
พัฒนาความคิดในขั้นสูงได้อีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ เกวียนทอง ต้นเชื้อ (2547);  
บุปผา  นรภาร (2548); เฟ่ืองฟ้า สุวรรณไตร (2550) และตรียาภรณ์  อินลี (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และเมื่อน าชุดกิจกรรมไปทดลองสอนพบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนรู ้ด้านความรู ้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ทั ้งนี ้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ และ
ได้รับการตรวจสอบแก้ไขอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
และผู้วิจัยยังได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาจากคู่มือการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ แล้วด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตลอดจนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามหลักการและขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ที่ดีของ เอมอร  ส าราญ (2548) ที่กล่าวว่า ลักษณะของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นตามหลักจิตวิทยาควรมี
ลักษณะที่เรียนได้ง่าย เหมาะสมกับพ้ืนความรู้เดิมของนักเรียน ตรงตามหลักสูตร สื่อมีความน่าสนใจถูกต้องตามเนื้อหา 
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มีวิธีการใช้อย่างละเอียด กิจกรรมสนุกสนานและข้อส าคัญต้องผ่านการหาค่าประสิทธิภาพมาแล้ว  และยัง
สอดคล้องกับ กิตติชัย  ปัญญารมย์ (2549) ที่กล่าวถึงลักษณะของชุดกิจกรรมที่ดี ควรเหมาะสมกับระดับวัย
หรือความสามารถของนักเรียน ใช้ส านวนภาษา ที่เข้าใจง่าย ปลุกความสนใจหรือเร้าใจผู้เรียน 
  1.3 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ผลจาก การสังเกตพฤติกรรม 
การท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียนชุดกิจกรรม รวมทั้งการตรวจผลงานนั้น พบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม พบว่าโดยรวมนักเรียน
มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัย น ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
(Piaget) (Lall and Lall, 1983 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2554) ที่กล่าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของ
บุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นล าดับขั้น จากขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส(Sensorimotor Period) ขั้นก่อน
ปฏิบัติการคิด(Preoperational Period) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational  Period) และ 
ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถ
คิดตั้งสมมติฐาน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมัลลิกา โพธิ์ศรี 
(2552) ที่ศึกษาถึงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมความคิด
อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับสูงมาก และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดกิจกรรม
แต่ละครั้งผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข              
จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน า
รูปแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้และมีพัฒนาการดีขึ้นและในการน า
แบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย ผู้วิจัยไม่ได้ค านึงถึงสภาพความพร้อม และความต้องการของ
นักเรียนขณะท าแบบทดสอบ เนื่องด้วยผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม 
คือใกล้เลิกเรียน จึงเป็นผลท าให้นักเรียนไม่อยากท าแบบทดสอบ ดังทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
(Thorndilke, s Classical Connectionism) กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Hergenhahn  and  Olson, 1993 
อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2554) ที่กล่าวถึง กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ไว้ว่า การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนได้ดี  ถ้านักเรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  อนึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่าผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนปัญหา บรรยากาศ
ในการเรียนการสอน นักเรียนได้มีบทบาทอย่างมากในการท ากิจกรรม ทุกกิจกรรมซึ ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ ่งหมายของการศึกษาที่เน้นให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
สุรศักดิ์  แสนทวี (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการที่ต่างกัน พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนโดยรวมและรายด้านเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน
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อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาร์แมน (Scharman, 1989) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของพัฒนาการของการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า การเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 1 ภาคเรียน ท าให้พัฒนาการในการรับรู้พ้ืนฐานทางด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตามระดับ ชั้นต่างๆ เช่น ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม หรือสารและสมบัติของสาร เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับตัวแปรอ่ืน เช่น            
การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยการประเมินตามสภาพจริง 
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY EXERCISES FOR WRITING    

SKILLS IN THE WORD SPELLING THAT NOT ACCORDING TO THE THAI LANGUAGE 
SPELLING SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS  

   
บรรจง วิเชียร กาญจนา สุจีนะพงษ์ และอังคนา กรัญยาธิกลุ 

Bunjong Wichian,  Ganchana Sucheenapong, and Angkana Karanyatikul 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบะนกทา อ าเภอวานรนิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  จ านวน 6 ชุด แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ มี ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.83/86.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 

ABSTRACT 
 This purpose of the research was to develop supplementary exercises for  writing 
skills in the word spelling that  not  according to the Thai language spelling system for 
Prathomsuksa 3 students following the efficiency standard of 80/80 criteria.  
 The samples in this research were 20 Prathomsuksa 3 students that were in their first 
semester of the academic year 2012 at Banbanokta School in Wanorn Niwat district, 
Sakonnakhon province under the office of Sakonnakhon primary educational service area 3. 
They were selected by cluster random sampling. The research instruments were 6 
supplementary exercises for writing skills in the word spelling that not according to the Thai  
language spelling system and achievement test. The four multiple choice achievement test 
of 20 items. The reliability of the test is 0.90. The statistics used in this study were mean, 
percentage and standard deviation. 
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 The result revealed that the supplementary exercises for writing skills in the word 
spelling that  not according to the Thai language spelling system for Prathomsuksa 3 
students is effected in criterion  80/80 is 82.83/86.25  
 
ค าส าคัญ   
   การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทย เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันท าให้เกิดความสะดวกและมีความเข้าใจ
ตรงกัน ภาษาของชาติใดย่อมมีความส าคัญต่อชาตินั้น โดยเฉพาะประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545)
กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือแสวงหาความรู้ความคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจน
น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นคนไทยจึงต้องเรียนรู้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ล้วนต้องอาศัยภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาไทยสูงย่อมจะประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาอ่ืนๆ
ด้วย เพราะการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นทักษะความเข้าใจในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า กระบวนการสอน
ภาษาไทยต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักการน าความรู้และประสบการณ์ทักษะการฟังและการอ่านมาสู่การฝึกทักษะ
การคิด การเขียน จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจศึกษาหลักเกณฑ์ 
ทางภาษาฝึกฝนให้มีทักษะการฟัง ดู อ่าน เขียน และพูดภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ 
 ความส าคัญดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้ถูกบรรจุไว้เป็นสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551)  และพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง            
4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ซึ่งบรรดาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะนี้ ทักษะการเขียนมี
ความยากและสลับซับซ้อนมากกว่าทักษะอ่ืน  เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของ
บุคคลออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องมีความรู้ในหลัก
และกฎเกณฑ์ในการเขียนค า อันได้แก่ หลักการสะกดค า  การผันเสียงวรรณยุกต์ ค าควบกล้ า อักษรน า เป็น
ต้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดความแม่นย ายิ่งขึ้น ฝึกการเขียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีนิสัยที่ดีในการเขียน             
รักการเขียนและสามารถน าการเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สุนทรีย์ ทองจิตต์, 2544 )  
 ถึงแม่ว่าหลักสูตรการศึกษาจะให้ความส าคัญกับการสอนเขียน โดยเฉพาะการเขียนสะกดค า แต่
นักเรียนยังมีปัญหาในการเขียนสะกดค า ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนสะกดค ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เพียงด้านเดียว เน้นการท่องจ าเนื้อหามากกว่าเน้นทักษะการคิดท าให้ผู้เรียนไม่สามารถคิด
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและตัดสินใจในทางที่เป็นเหตุเป็นผลได้ และจากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ผลการทดสอบระดับระดับชาติปีการศึกษา 2554 พบว่า คะแนนผลการ
สอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึก ษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.68 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สพป.สน 3, 2554 ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจและจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.28 ทักษะการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.85              
(บริหารวิชาการโรงเรียนบ้านบะนกทา, 2554) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 70 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี ปัญหาทางด้านการเขียนมากกว่าด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ต่ าเนื่องจาก นักเรียนมีความแตกต่างกัน ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 
นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่า โดยเฉพาะค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
เป็นค าที่นักเรียนมักเขียนผิด นักเรียนไม่สามารถแจกลูกสะกดค าได้ เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ไม่ ทราบ
ความหมายของค าที่เขียน น าค ามาแต่งประโยคไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นของตนเองและในระดับชั้นที่สูงขึ้น น้ าฝน ทกลกิจ (2552) นอกจากนี้ครอบครัวของนักเรียนก็มี
ส่วนส าคัญ  เพราะนักเรียนอาศัยอยู่กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่บิดามารดา ฐานะทางครอบครัวยากจน ผู้ปกครองไม่มี
เวลาเอาใจใส่ ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น การฝึกอ่านและ
ฝึกเขียนไม่ต่อเนื่องนักเรียนจึงขาดความสนใจไม่กระตือรือร้นที่จะฝึกอ่านและเขียน และปัญหาที่เกิดจากครู 
เพราะทักษะพ้ืนฐานการอ่าน การคิดและการเขียน เป็นผลมาจากครูและกระบวนการสอนของครูเกือบทั้งสิ้น 
ครูใช้วิธการสอนง่ายๆ ขาดเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย ขาดสื่อที่กระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน เทคนิคและกลวิธีการสอนของครูจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จทางการ
เขียนของนักเรียน  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักและให้ความส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการเขียนเพราะการเขียนเป็น
การฝึกทักษะพ้ืนฐานของการเรียนภาษาการใช้เทคนิคหรือวิธีสอนที่ยั่วยุและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่ ๆ เสมอโดยเฉพาะการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ส าคัญ ที่
จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน โดยน าเทคนิคแนวคิดทฤษฎีของบลูม (Bloom) มาใช้ในการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ 
แยกแยะข้อเท็จจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้อาศัยแนวความคิดทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการฝึกฝนของ 
Thorndike และทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดและการเขียนของนักเรียน
สร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน ผู้วิจัยได้วางแนวทางพัฒนาการเขียนของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะมาแก้ปัญหาการเขียนสะกดค าของผู้เรียนเพ่ือน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เรียงล าดับต่อเนื่องกันจากง่ายไปหายาก  
โดยแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นนี้มีลักษณะเป็นแบบฝึกที่ใช้สิ่งเร้าที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ใช้ ถ้อยค า ภาษา รูปภาพ การ์ตูนประกอบ เป็นนวัตกรรมการสอนและใช้เทคนิคการเสริมแรง และจะมี
ค าตอบเฉลยให้ผู้เรียนทราบผลการท างานของตน เป็นวิธีการที่น่าจะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนสะกดค าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 /80 หรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน  12 โรงเรียน จ านวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 256 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบะนกทา  อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 ชุด  
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
  3.1 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังต่อไปนี้ 
             3.1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะนกทา 
และเอกสารประกอบหลักสูตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเสริม
ทักษะและแนวการจัดการเรียนการสอน  
                      3.1.2  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  6  ชุด ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 การเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กนค าท่ีมี ญ ณ สะกด  
   ชุดที่ 2 การเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กนค าท่ีมี ร  ล  ฬ สะกด 
             ชุดที่ 3 การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กกค าที่มี ข ค คร กร ฆ 
สะกด 
            ชุดที่ 4 การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดค าที่มี จ ช ฎ ฏ ฐ ฑ 
ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด 
             ชุดที่ 5 การเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดค าที่มี ติ ตุ รถ ตร ชร  
สะกด 
             ชุดที่ 6 การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดค าที่มี ป พ ฟ  ภ 
สะกด 
             3.1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 18 แผ่น 
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               3.1.4 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 ชุด เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนื้อหา การใช้ภาษา และด้านการประเมินการจัดการเรียนรู้  และเสนอแนะ
ข้อบกพร่อง น าผลมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อประเมินและวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) ระหว่างแบบประเมินกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 -1.00 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะดังกล่าวมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องใช้ได้ 
        3.1.5 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้าง
ขึ้นและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน อัตราส่วน 1:1:1เป็นนักเรียนที่
เรียนอ่อน 1 คน เรียนปานกลาง 1 คน และเรียนเก่ง 1 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร               
ข้อค าถาม ความยากง่ายของแบบฝึก น าข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองกับ กลุ่มเล็กอัตราส่วน1:10 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 9 คน เป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน 3 คน เรียนปานกลาง 3 คน และเรียนเก่ง 3 คน น า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คนโดยมีนักเรียนระดับผลการเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้วน าผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/ 
80 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2  เท่ากับ 82.83/86.25   
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
   3.2.1 ศึกษาเอกสารการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด     
   3.2.2 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความ
ยากง่าย ความเหมาะสมของค าถามและตัวเลือก โดยใช้สูตร IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป จากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 30 ข้อ มีค่า 
IOC ระหว่าง 0.60 -1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ใช้ได ้      
   3.2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน า
กระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูก ได้ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ข้อ ได้ 0 
คะแนน และน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าความยากง่าย และค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการวิเคราะห์
แบบทดสอบเป็นรายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35 ถึง 0.75 และ
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.40 ถึง 1.00 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเดิม เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) เกณฑ์การหาความเชื่อมั่นของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบทดสอบเท่ากับ 0.90 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วให้
สมบูรณ์น าไปใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.3.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 6 
ชุดใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 5  วันๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมงพร้อมทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกเสริมทักษะใน
แต่ละครั้ง และเก็บคะแนนรายบุคคลเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา (E1 )  
   3.3.2 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย             
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ              
(E2)  
           3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม 
ทักษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 ดังนี้ 
      3.4.1 วิเคราะห์หาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แต่ละชุดทั้ง 6 ชุด 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) 
      3.4.2 วิเคราะห์หาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกา
รทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) 
           3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     3.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   
    3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ การหาความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบ (IOC)  หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ (p) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
(r) หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  (kr 20)   
    3.5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกเสริมทักษะ (E1/E2) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายบุคคลจ านวน 3 คน แล้วได้ปรับปรุงแก้ไขคือ ปรับขนาดตัวอักษรและภาพให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึน หลังจากนั้นได้น าไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น
กลุ่มเล็กจ านวน 9 คน แล้วได้ปรับปรุงแก้ไข โดยเพ่ิมค าอธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น หลังจากนั้นน าไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอนแต่ละชุดทั้ง  
6 ชุด (E1) เท่ากับ 81.5, 82.00, 83.5, 86.00, 80.00, 84.00 ตามล าดับ และร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
82.83    
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 2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 86.25  ดังนั้น 
E1 / E2 เท่ากับ 82.83/86.25  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา มีประสิทธิภาพ 82.83/86.25  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะแบบฝึกเสริมทักษะสร้างขึ้นอย่าง
เป็นระบบโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้าน แบบฝึก ด้านเนื้อหาและด้านวัดผล และห า
ประสิทธิภาพกับนักเรียนรายบุคคล  รายกลุ่มย่อย  และรายกลุ่มใหญ่ และปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ และ
แบบทดสอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์  โดยมีผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ  โดยหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นก่อนที่จะน าไปใช้จึงท าให้ แบบ
ฝึกมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ ภัตตินันท์ สายนาค (2553) และสอดคล้องกับสมบัติ พลอยศรี (2554) ; 
จันทรา อุ่นจิตต์ (2551)   
 2. แบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากที่ครูสอนนักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระท าและ
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์และสอดคล้องกับ 
  3. แบบฝึกเสริมทักษะมีการฝึกจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ มีสีสวยงาม เร้าความสนใจ และ
ตรงตามวัยของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากท าแบบฝึกหัด เกิดการเรียนรู้  สอดคล้องกับทฤษฎี
ของสกินเนอร์ที่กล่าวว่า  การจูงใจผู้เรียน สามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิณเพชร บูรณภิญโญ (2545); พรรษพล  ดีดพิณ (2549)  
 4. แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุดมี 10 แบบฝึก นักเรียนได้ฝึกท าซ้ าๆบ่อยๆในระเวลาสั้นท าให้เกิดความ
สนุกสนาน นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายสามารถจ าค านั้นได้อย่างแม่นย า สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูมและ กฎแห่งการฝึกของธอร์นไดค์ (Law of Exercise) ที่กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระท า
บ่อยๆ จะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดีและ  จะเกิดความช านาญ เกี่ยวกับกฎการฝึก  
  5. การรู้ผลความก้าวหน้าของตนเองในทันทีในการท าแบบฝึกเสริมทักษะท าให้นักเรียนมีก าลังใจ มี
ความสุขในผลงานของตนเองมีก าลังใจที่จะท าแบบฝึกชุดต่อไป ครูจึงควรตรวจแบบฝึกและบอกผลคะแนน
ทันที การให้รางวัล  การยกย่องชมเชยท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งผล (Law of 
Effects) จากทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนีย์  แก้วของแก้ว (2549) ;   
สมบัติ พลอยศรี (2554)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  
 1. ควรศึกษาคู่มือ วิธีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างละเอียด ก่อนน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้  
 2. แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่อาจสอนแทนครูได้
ทั้งหมด ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดคอยอ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่นักเรียน พร้อมเสริมแรงเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  
 2. แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นสามารถน าไปสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
และการเขียนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง  
 3. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทั้งการอ่านและการเขียนเพราะการอ่านและ                
การเขียนต้องเรียนไปพร้อมๆกัน และควรมีการศึกษาประเภทอ่ืนๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียน
บันทึก ฯลฯ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการอ่านการเขียนและ
เรียนในระดับสูงขึ้นไป 
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 ศิลปาศาสตร์). วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 เชียงราย. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบะนกทา 
อ าเภอวานรนิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 1 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 22 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดค าศัพท์มหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/84.24 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

 
ABSTRACT 

This purpose of this research was to develop electronic books on English ocabulary 
on the Topic Amazing Words for Prathomsuksa 2 students to meet the efficiency of 80/80 
The sample in this research was 22 Prathomsuksa 2 students studying in the first semester of 
academic year 2013 in Banbanokta School under the Office of Sakon Nakhon Educational 
Service Area 3. The sample was selected by Cluster Random Sampling technique. The 
instruments of this research included 1) The electronic books on English vocabulary on the 
Topic Amazing Words for Prathomsuksa 2 students, 2) Lesson plans on English vocabulary for 
Prathomsuksa 2 students. 3) a set of learning achievement test. The statistics used for 
analyzing data were percentage, mean and standard deviation.  
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The result of this research was the 82.00/84.24 efficiency of the electronic books on 
English vocabulary on the Topic Amazing Words for Prathomsuksa 2 students which met  the 
criteria of 80/80.   
 
ค าส าคัญ   
          หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรูภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็น
ภาษาสากล สถานศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้คนไทยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจน
เลือกสรรและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะแข่งขันกับ
นานาอารยะประเทศ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆท้ังภายในและภายนอกประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และอุตสาหกรรม  สามารถด ารงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล                    
(กรมวิชาการ, 2545)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่2 พ.ศ.2545) หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มักจะมีปัญหา
ในเรื่องของการแปลค าศัพท์ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะท าให้การอ่านออกเสียงเพ้ียนไป เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความสับสน 
และอาจก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (วัชระ  แจ่มจรัส, 2549) ค าศัพท์เป็น
หัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนภาษาจากความส าคัญของพ้ืนฐานความรู้ด้านค าศัพท์ของผู้เรียน เพ่ือให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการกระตุ้น
ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตลอดจนสามารถฝึกซ้ าได้ตามต้องการ ดังที่มุสตาฟา (Mustafa, 2001) ได้กล่าวว่า       
การเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยวิธีการสอนที่ให้การกระตุ้นหรือน าเสนอศัพท์ที่น่าสนใจ ครูจะต้องจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาค าศัพท์ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
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ความรู้ด้านค าศัพท์ เพราะค าศัพท์เป็นความรู้พ้ืนฐานในการน าไปสู่การเรียนฟัง พูด อ่าน และเขียนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 จากผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพบว่าอุปสรรคที่มีผลต่อการเรียนอาจเกิดจากตัวผู้เรียน วิธีการ
จัดการเรียนการสอนและตัวครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2546) ที่กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียน
ไทยไม่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว เกิดจากการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษ  และครู
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของหลักสูตร และไม่พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 
 ในปัจจุบันนักการศึกษาและนักวิจัยได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอน
อย่างกว้างขวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
สิ่งที่เกิดข้ึนใหม่ในวงการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ที่จะน าสื่อเข้าไปบรรจุในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้
เพ่ือลดข้อจ ากัดจากการอ่านหนังสือปกติทั่วไป บทบาทของครูผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเน้นหนักทางด้าน
การใฝ่หาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถวิธีการสอนที่หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมได้
อย่างกว้างขวาง (เสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ, 2545)  
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดที่มีบทบาทในการเรียนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็น
สื่อที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถแสดง
ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ถือว่าเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่
ตอบสนองต่อการเรียนแบบ e-Learning ซึ่งสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ง
เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ สามารถเป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน 
ดังนั้นการน าเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มาร่วมใช้ในการเรียนการสอน จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 จากรายงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 
2555 ได้คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 70  ซึ่ งจะเห็นได้ว่ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 80 ซึ่งไม่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี สาเหตุอาจเนื่องมา จากครูขาดเทคนิคการ
สอนที่น่าสนใจ หรือขาดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและไม่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน จากความส าคัญ
ของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญและมี
ปัญหา จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นความส าคัญทางการศึกษาที่จ าเป็นจะต้องสนับสนุนให้มี
การสร้างสื่อการเรียน 
 การสอนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  วิธีการ
สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านการใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน  อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
อยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองมากขึ้น และเพ่ือสนองตอบกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 อันจะเป็นผลให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางส าหรับครูใช้จัดการเรียนการสอนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาต าบล
หนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 12 โรงเรียน 12 ห้องเรียน จ านวน 185 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบะนกทา จ านวน  
1 ห้องเรียน จ านวน 22 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 ชุด 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ จ านวน 12 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด  
ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  
3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
 3. วิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล   
  3.1 ชี้แจงท าความเข้าใจและก าหนดข้อตกลงในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์  
  3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 12 ชั่วโมง เก็บคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุด จ านวน 4 ชุด 
  3.3 เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนครบแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 30 ข้อ แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจ แล้วน าคะแนนมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  4.2 หาค่าสถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง   
ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50-0.70  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.20 - 0.40 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
  4.3 หาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  การค านวณหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
เกณฑ์ E1/E2 
 
ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.00/84.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 มีประเด็นที่ค้นพบและสามารถน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์ มหัศจรรย์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/84.24  ซึ่งถือว่า
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากเกินไป ส าหรับประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นผลมา
จากผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนด าเนินการสร้าง แก้ไข และปรับปรุง 
โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา หลักสูตรและการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล และด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีการทดลองน าไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่าง และให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยเองเพ่ือหาข้อบกพร่องของสื่อ จากนั้นน าข้อบกพร่องมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงท าให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของณาตยา ตุ้มโท (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                
(e-Book) เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.67/91.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และงานวิจัยของ 
วราภรณ์  สกุลซ้ง (2552) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense                  
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.50/84.17 และเช่นเดียวกับงานวิจัยของพนิดา วิไลสอน (2553) ได้
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง My house and home กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือมีค่าเท่ากับ 87.40/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ มีความแตกต่างจาก
หนังสือทั่วไป ได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้ ใส่เสียงประกอบ
ได้ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพ่ือทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ 
และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก และการตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่
ให้ทั้งสีสัน ภาพ เสียง ท าให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในแง่ที่ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สนองความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ท าให้
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ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย จึงมั่นใจ ได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์
มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเกิดทักษะทางภาษาได้ดี 
เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ 
(2545) ที่กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ที่จะน าสื่อเข้าไปบรรจุในรูปแบบดิจิทัล 
ทั้งนี้เพ่ือลดข้อจ ากัดจากการอ่านหนังสือปกติทั่วไป บทบาทของครูผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเน้นหนัก
ทางด้านการใฝ่หาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถวิธีการสอนที่หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมได้อย่างกว้างขวาง  
 สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถท า
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าได้หลายครั้งในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินและมี่ความสุขในการ
เรียนและมีทัศนคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษในทางท่ีดีขึ้น เป็นการตอบสนองในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
กล่าวได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับน ามาใช้ประกอบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะเป็นสื่อท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการพัฒนาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ค าศัพท์มหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
  1.1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ มีระเบียบแบบแผนและมี
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า เพ่ือให้ได้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีประสิทธิภาพ 
  1.2 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 
ค าศัพท์มหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ควรมีการเพ่ิมเติมภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างสีสันให้น่า
เรียนรู้และกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนมากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ชั้นประถมศึกษาปีที 2 ในเรื่องอ่ืนๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จ านวน 40 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ  82.72/81.88  ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80 
 

ABSTRACT 
 The  objective  of  this  study  was  to  develop  the  Learning  activity packages  on  
Thai  cultures  and  International  cultures  for  Mathayomsuksa 6 Students  according  to 
the  criterion  of  80/80.  The  sample  used  in  this  study  was  40  Mathayomsuksa 6  
students  of  Akatumnuaysuksa  School  under  the  Secondary  Education  Service  Area  
Office  23  in  the  first  semester  of  academic  year  2013,  obtained  through  Cluster 
Random Sampling.  The  instruments  used  in  this  study  were  the Learning  activity 
packages  on  Thai  cultures  and  International   cultures  for  Mathayomsuksa 6 Students,  
social  study  lesson  plan (SO 31101) for Mathayomsuksa 6  and  the  learning  test  on  
Thai  cultures  and  International   cultures  for  Mathayomsuksa 6 Students.  The data were  
analyzed  by  mean, percentage, standard  deviation        
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 The  finding  of  this  study  was  the  efficiency  of  the  the  Learning  activity 
packages on  Thai  cultures  and  International  cultures  for  Mathayomsuksa 6  Students  
was  82.72/81.88  which  was  higher  than  the  criterion  of  80/80.           
 
ค าส าคัญ   
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่ายเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนามนุษย์
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่พัฒนามนุษย์ให้
สมดุลครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โดยยึดหลักว่า  ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การออกแบบการเรียนรู้ต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ  โดยการพัฒนามีความครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุภาพความส าเร็จตามจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่
ต้องมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการดังกล่าวมีลักษณะ
ส าคัญคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการคิด การแก้ปัญหาจากประสบการณ์
ตรง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดแนวคิด วางแผน และประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์  สามารถสร้างองค์ความรู้  และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนได้บูรณา
การข้อมูลข่ าวสารหรือสารสนเทศและหลักการ ไปสู่ การสร้ า งความคิดรวบยอดได้ด้ วยตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา  ที่ผ่านมาประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า จากการประเมินผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในช่วงปี
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2552-2554  พ บ ว่ า  มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  31.31,42.32 แ ล ะ 30.48 ต า ม ล า ดั บ                               
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552-2554)  เมื่อพิจารณาตามสาระการเรียนรู้  พบว่า                 
ในสาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม มีคะแนนเฉลี่ยต่ าจากประสบการณ์การ
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมาในรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 33101 นักเรียนขาดความรู้ความ
เข้าใจใน เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลท าให้ไม่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยเนื่องจากกระแส
ของวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยเช่นวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านการไหว้ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป นักเรียนไม่รู้จักเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่จะ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย วัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนในการด ารงชีวิตในสังคม ส่งผล
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ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมอยู่ในระดับต่ า
สาเหตุมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้านครูผู้สอน  พบว่า  ครูไม่ค่อยน าเทคนิคในการน าเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแต่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  และใช้วิธีสอนแบบบรรยาย  ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว  เร่งสอนให้จบเนื้อหา  โดยครูมุ่งหวังว่าการถ่ายทอดความรู้
ของตนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ได้  โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ด้านนักเรียน  พบว่าขาดความเชื่อม่ันและไม่กล้าแสดงออก ขาดทักษะในการท างานกลุ่ม  ขาดโอกาสที่
จะร่วมเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย (พิชญา โมฬาศรี , 
2553) 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอน  
เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้คือระบบการน าสื่อประสมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
แต่ละหน่วยมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  โดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นได้มีการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ  มีประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้  คือ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้ความสามารถ ตามอัตภาพการเรียนรู้ของตนเอง  ฝึกการตัดสินใจการแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง  ฝึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการเรียนรู้เป็นอิสระสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้เรียนเร้าความสนใจ
ของผู้เรียนไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน (สุมาลี  โชติชุ่ม, 2544) 
 จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
เพ่ือสนองนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  และแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากลของโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส าหรับนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จ านวน 8 ห้องเรียน 320 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23 จ านวน  40 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) มาด าเนินการทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 6 ชุด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แล้วปรับปรุง
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แก้ไข และน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  ( IOC: Index of Item 
Objective Congruence)  2) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 ภาคเรียนที่ 1 เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  จ านวน  6 แผน  น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) เป็น  5  ระดับ  ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.72 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 60  ข้อ          
น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความสอดคล้อง ( IOC: Index  of  Item  
Objective Congruence) ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  แล้วพิจารณาคัดเลือกมาจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบ  
น าแบบทดสอบไปทดสอบ (Try out)  กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียน เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลมาแล้ว  
วิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27%  สูงต่ าของจุงเตฟาน และ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) ผลที่ได้ ค่าระดับความยาก (p) ระหว่าง 0.22-0.61  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  0.24-0.72    
ค่าความเชื่อม่ัน 0.82  คัดเลือกข้อสอบ จ านวน  40  ข้อ จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน  6  ชุดและเก็บคะแนน
จากการท าใบงาน  แบบฝึกหัด  ทดสอบย่อยประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน  6 ชุด  
นักเรียนทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ เพ่ือเก็บคะแนน
ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ  82.72/81.88 ตามเกณฑ์  80/80 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.72/81.88  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า 
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  และได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ของ
เกสตัลท์ (Gestalt Theory) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นต่อการพัฒนาด้านความคิด  ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผู้สอน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  จนน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ และได้ยึดหลักทฤษฎีการ
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เรียนรู้ด้วยการกระท าและการเสริมแรงจากการกระท า  โดยการให้รางวัล ค าชมเชย และค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมาพิจารณาในการผลิตชุดกิจกรรมการรู้  เป็นการน าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน  ฝึกการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  ผู้เรียนได้เรียนจากสื่อและค้นพบด้วยตนเอง  มาใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างอิสระ โดยแต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
 2. ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  ต ารา ที่เกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ผ่านการตรวจสอบให้ค าแนะน าปรับปรุง แก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  น าไปทดลองใช้ (Try  out) หาประสิทธิภาพกับประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงท าให้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ 
82.72/81.88 ตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หอง  ลันไธสง (2551) ได้วิจัยการพัฒนาชุด
การสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหลักธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องหลักธรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.02/84. และงานวิจัยของ
ไพบูลย์  แย้มสัจจา (2552)  ได้วิจัยการพัฒนาชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชีย  ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชีย  ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  
86.05/84.52  สูงกว่าเกณฑ์  80/80 และงานวิจัยของทองแดง สุกเหลือง และคณะคณะ (2552) และ              
สุพล นันทสิงห์  (2552)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ศาสนพิธี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เรื่อง  ศาสนาพิธี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.75/81.60  และงานวิจัยของ
พัชรี  จักรชุม (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สาระ
พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
พบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
กล่าวคือมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.74/80.17  ตลอดจนงานวิจัยของสันติภาพ  อุดมมงคล (2552) ได้ศึกษา   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการผลิตพืช  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเชลียง  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการผลิตพืช  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4               
มีประสิทธิภาพ75.85/75.12  ตามเกณฑ์ 75/75  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญา โมฬาศรี 
(2553)  ได้วิจัยการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
86.62/82.87   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างและพัฒนาสื่อเพ่ือ
น ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลต่อผู้เรียนต่อไป 
  1.2 ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดอย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เข้าใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
  1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่อาจสอน
แทนครูได้ทั้งหมด ดังนั้นครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนให้เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ และครูควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด คอยอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าแก่นักเรียน เสริมแรง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  1.4 ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เนื่องจากเน้นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  และเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรม  
การสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มท าให้พบปัญหานักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มขาดความ
รับผิดชอบในงานที่กลุ่มมอบหมายให้ปฏิบัติ  อีกทั้งท างานไม่เป็นระบบครูผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญ  และ
แก้ปัญหานักเรียนในด้านพฤติกรรมดังกล่าว  โดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก  และการวางเงื่อนไขแบบการ
กระท าหรือครูควรดูแล  เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
  1.5 ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นและเสริมแรงนักเรียนอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่ม 
  1.6 การก าหนดเวลาของชุดกิจกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จะต้องด าเนินการแบบต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจะต้องก าหนดเวลาที่เหมาะสมกับ
แต่ละกิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอื่นๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือที่จะ
ได้ทราบผลการใช้ในระดับที่กว้างข้ึน 
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และระดับชั้น
ต่างๆ 
  2.3 ควรศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อตัวแปรตามด้านอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการท างานกลุ่ม การคิดแก้ปัญหา              
คิดวิเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความคงทน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ 
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน ระยะเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหาร
ภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 5 ชุด แบบทดสอบหลัง
เรียน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.75 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ 
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.94/82.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 

  
ABSTRACT 

The purposes of this research was to find the efficiency of the electronic books on 
the topic “Learning the Principle, Understanding the Language and Knowing the Value of 
Figures of Speech” in Thai Supplemenary Course for Mattayomsuksa 2 Students. The 
subjects in this study included 34 Mattayomsuksa students at Akatumnuaysuksa School of 
the academic year 2013, under the Office of Sakonakon Educationnal Service Area Zone 23. 
The research instruments were: 1) the electronic books on the topic “Learning the Principle, 
Understanding the Language and Knowing the Value of Figures of Speech” and 2) 30 items 
of a post-test on the topic “Learning the Principle, Understanding the Language and Knowing 
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the Value of Figures of Speech” with a reliability  .75. The statistic used for analysis were 
mean and standard  deviation. 
 The results of this research was as follows: 
 The efficiency of the electronic books on the topic “Learning the Principle, 
Understanding the Language and Knowing the Value of Figures of Speech” in Thai 
Supplemenary Course for Mattayomsuksa 2 Students 82.94/82.55 which met the criterion of 
80/80. 
 
ค าส าคัญ   
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ              
เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     หลักภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความส าคัญดังที่ สุจริต  เพียร
ชอบ และคนอ่ืนๆ (2536) กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของหลักภาษาว่า หลักภาษาช่วยให้คนไทยใช้
ภาษาได้ถูกต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ หลักภาษาช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลั กษณ์
ของชาติให้คงอยู่ตลอดไปและหลักภาษาช่วยให้ภาษางดงามอย่างมีระเบียบ ส่วน ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2541) 
กล่าวถึงความส าคัญของหลักภาษาไทยคือระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มีไว้เพ่ือให้ผู้ใช้ถือเป็นหลักร่วมกัน
ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิชาหลักภาษาไทยมีความส าคัญเพราะเป็นระเบียบแบบแผนของ
การใช้ภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและผู้ใช้ภาษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร พบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องทักษะการผันวรรณยุกต์ เช่น เมื่อ
มีการสอนเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์หรือจ าแนกเสียงวรรณยุกต์ มีนักเรียนเพียงร้อยละ 1 -2 ในแต่ละปีที่
สามารถบอกเสียงวรรณยุกต์ได้ทันทีที่ครูบอกค าออกไป อีกร้อยละ 10 ใช้นิ้ว 5 นิ้วผันไล่เสียงจึงผันได้และอีก
ร้อยละ 25-30 ไม่สามารถผันหรือจ าแนกเสียงวรรณยุกต์ของค าที่เป็นค าเป็นค าตายได้ ส่วนจ านวนที่เหลือ
นักเรียนกลุ่มนี้จะผันได้บ้างผิดบ้างแบบไม่แน่นอน แสดงว่าไม่ใช่ความรู้แท้ เมื่อตรวจสมุดบันทึกและผลงานการ
เขียนพบว่ามีนักเรียนร้อยละ  60 ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง นักเรียนหลงเสียงตามรูปวรรณยุกต์ ค าบางค าไม่
จ าเป็นต้องใส่วรรณยุกต์นักเรียนก็ใส่ เช่น ค าว่า นะคะ นักเรียนเขียนเป็นน๊ะค๊ะหรือ สนใจ นักเรียนเขียนเป็น 
ส๋นใจ เป็นต้น ซึ่งการผันวรรณยุกต์มีผลต่อการอ่าน การเขียน เพราะท าให้การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตาม
ธรรมชาติและหลักภาษาอีกท้ังยังมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องการแต่งกลอนและโคลงของนักเรียนอีกด้วย และส่วน
ที่พบข้อบกพร่องมากอีกส่วนหนึ่ง คือ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี ซึ่งเป็นกลวิธีการน าเสนอสารโดยการ
พลิกแพลงภาษาท่ีใช้พูดหรือเขียนให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษร ท าให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความ
ประทับใจ ดังนั้นเมื่อเรียนวรรณคดี นักเรียนไม่เข้าใจโวหารภาพพจน์ก็จะไม่เห็นความงามของภาษา ท าให้การ
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อ่านวรรณคดีไม่ได้อรรถรส ไม่ซาบซึ้งในวรรณคดีมีผลให้เกิดความไม่ประทับใจ ซึ่งส่วนนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้หลักภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนต่ า 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะพิเศษคือเนื้อหาที่บรรจุเป็นสื่อนั้นในปัจจุบันจะเป็นแบบสื่อประสม
หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) เนื่องจากมัลติมีเดียเปน็สื่อที่ทันสมัย มีลักษณะพิเศษและมีพลังการสื่อสารอย่าง
มีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วยภาพกราฟฟิก ภาคเคลื่อนไหวและเสียงช่วยในการสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียน ด้วยเหตุผลที่ผู้เรียนบางคนไม่กล้าถามข้อสงสัย การใช้มัลติมีเดียจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ โดย
ตอบสนองความต้องการในลักษณะการศึกษารายบุคคลและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ขณะเดียวกันประหยัดเวลาได้มาก โดยผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาสอนซ้ าอีกยืน  ภู่วรรณ (2546) และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยังรวมเอาสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพวีดีทัศน์ ท า
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  สามารถรู้ผลคะแนนย้อนกลับได้ทันที ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจอยากเรียนรู้                
(อุไรวรรณ  พานเมือง, 2553) 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักภาษาไทยและวรรณคดีนั้นผู้วิจัย
เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่สามารถผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ซึ่งสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ดีกว่าหนังสือธรรมดา เพราะจะท า
ให้นักเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนเนื้อหาซ้ า ได้จนกว่าจะเข้าใจ ดังนั้นจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ 
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา  เห็นคุณค่า
โวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 ชุด แผนประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.1 การสร้างและหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปดังนี้ 
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   1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการเรียนรู้ กิจกรรมรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคและวิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
   2) ออกแบบโดยเขียนผังงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละเล่มให้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันภายในเล่ม สามารถเรียนรู้เนื้อหาใดก่อนก็ได้ในเล่ม มีแบบทดสอบที่สามารถทราบผลได้ทันที มี
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ 
   3) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามผังที่เขียนไว้ เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
   4) น าหนังสือที่ปรับปรุงแล้วจากข้อ 3.1.3 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
   5) หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
    5.1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) น าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2/1 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จ านวน             
3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 1  คน และเรียนอ่อน 1 คน 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากปีการศึกษา 2555 พบข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงคือ ขนาดตัวอักษรเล็กไป สีของตัวอักษรควรให้ตัดกับสีพ้ืน มีค าที่สะกิดผิด ปรับกิจกรรมในชุดที่ 2 
เพ่ิมข้ึน ปรับค าชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    5.2) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group testing) น าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2/3 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จ านวน 9 
คน ประกอบด้วยนักเรียนเรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากปีการศึกษา 2555 พบข้อบกพร่องและปรับปรุงคือ สีของ
ตัวอักษรบางจุดต้องปรับปรุง มีค าที่สะกิดผิด 
    5.3) ทดลองภาคสนาม (Field Try-out) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2/2 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 34 คน 
นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จนครบ 5 ชุด เมื่อเรียนแต่ละชุดเสร็จให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียน ค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.94เมื่อเรียนครบ 5 ชุดให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง เรียนรู้หลักประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
82.55 
  3.2 การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระส าคัญ
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และเวลาเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานหลักภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณค่า
วรรณคดีไทย รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัส ท20201   
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   2) ก าหนดรูปแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 แผน 
   3) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงตามอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอแนะ 
   4) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
  3.3 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   1) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแบบปรนัย 
(Multiple Choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
   2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แบบทดสอบปรนัย (Multiple 
Choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 36 ข้อ 
   3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
ปรับปรุงตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
   4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน          
เพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 
2551) 
  + 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหา 
  -1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแล้ว น ามาวิเคราะห์รายข้อ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินแต่ละข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และได้
ปรับปรุงตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
   5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
แล้วไปใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 30 คน ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้วใน เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson fomula 20) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 
2551) และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .78  
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็น
คุณค่าโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 
 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ X  S.D. ร้อยละ 
1E  

2E  
8.29 

24.76 
0.35 
2.49 

82.94 
82.55 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหาร
ภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัตนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
82.94/82.55  
 
ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ 
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.94/82.55 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  

 
อภิปรายผล 
 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์ 
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.94/82.55 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออเล็กทรอนิกส์ของ ADDIE Model เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ออกแบบ 
พัฒนา ทดลองใช้ ประเมินค่า โดยเน้นความส าคัญในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ สร้างโดยใช้ทฤษฎี
ของสกินเนอร์ที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ แต่ละหน่วยมีจุดประสงค์ชัดเจน มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
หรือกราฟฟิก มีการสอดแทรกค าถามในเนื้อหาแต่ละตอนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีการจัดองค์ประกอบ  และ
การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรและการใช้สีของตัวอักษร การพิจารณาถึงความตัดกันระหว่ างสี
ของตัวอักษรและพ้ืนหลัง โดยค านึงถึงความสะดวกในการอ่านและขณะเดียวกันก็ต้องดูในเรื่องความสวยงาม
ท าให้เกิดความน่าสนใจในการอ่านท าให้ผู้เรียนรู้สึกอยากอ่านเพ่ิมขึ้น เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเริ่มจากเนื้อหาที่
เป็นพ้ืนฐานก่อนแล้วจึงน าเสนอเนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ มีการน าเสนอรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีตัวอย่าง
ประกอบ เนื้อหาชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของการวัดผลประเมินผล ผู้วิจัยพัฒนาแบบทดสอบท้าย
บทเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลได้ทันทีซึ่งเป็นการตอบสนองที่รวดเร็วท าให้ผู้เรียน
สามารถทราบคะแนนได้ทันทีและสามารถทราบข้อบกพร่องของตนเองพร้อมทั้งแก้ไขและพัฒนาตนเองได้ เมื่อ
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใดสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาใหม่ได้ทันที นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังผ่าน
การพิจารณาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เนื้อหา มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทุกขั้นตอน การพัฒนาด าเนินไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ การ
ออกแบบบทเรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่วางไว้ และยึดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และได้
สร้างตามความเหมาะสมของเนื้อหา วัย ระดับผู้เรียน มีตัวอย่างที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ อุไร
วรรณ  พานเมือง (2553) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชนิดของค า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 
32 คน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.13/84.69  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรยา ถวิลการ (2553) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชนิดของค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.27/84.29 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ท้องม้วน  พิมพ์เภา (2553) ได้พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค าเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 จ านวน 37 คน ผลปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
88.38/84.00 และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ภัทรา  อุ่นใจ (2554) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ค าไม่
ตรงมาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
จ านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.98/87.58 
และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ นภัสนันท์  จ่าเหลา (2554) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง 
การสร้างค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เมืองโกสุมวิทยาสรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 จ านวน 84 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.14/81.49 นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรบินส์ (Robins, 2003) ได้ศึกษาจุดเด่นและทิศทางในอนาคตของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าโอกาสของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นข้อบังคับที่ส าคัญในการแต่งหนังสือ การพิมพ์
หนังสือเพ่ือจ าหน่วยและการอ่านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามีโอกาสและความท้าทายที่จะยกระดับการเรียนรู้และ            
การอ่าน 
 จากการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา เห็นคุณค่าโวหารภาพพจน์  
รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนใน
แต่ละวัย รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กับแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนสนใจจัดเนื้อหาให้ตรงจุดประสงค์ มี
ความยากง่ายพอเหมาะกับวัย ระดับชั้นของนักเรียน มีค าชี้แจงที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สวยงาม มีคุณภาพ 
เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผน การน าเสนอกิจกรรมการฝึกทักษะสอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรมเป็นตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก การวัดผลและการประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ วัดได้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา เครื่องมีอที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ก่อนน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 2. ควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งานได้ทันที 
 3. ควรส าเนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี เพื่อนักเรียนสามารถน าไปเรียนในเวลาว่าง 
 4. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันจึงควรอยูในการ
ดูแลของครูผู้สอน เนื่องจากเด็กยังไม่คุ้นเคยและยังไม่พร้อมที่จะลงมือเรียนเองในทุกข้ันตอน ในสภาพความ
เป็นจริงยังไม่มีสื่อใดที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดและไม่มีสื่อใดที่สามารถใช้แทนครูได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 5. ครูผู้สอนสามารถน าเทคนิควิธีการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ ได้ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากร
ธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 
ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.47/84.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 
ABSTRACT 

 The purpose of this resealed was to electronic books on the  Geological Resources 
for Matthayomsuksa 2 students to attain the efficiency index of 80/80  
The research subject of this study were 30 students in Muatthayomsuksa 2/2 of 
Khamtakrarachpachasongkhorschool, Sakon Nakhon province, in the first semester of the 
academic year 2013.  The research instruments were the electronic books on the title “The 
Geological Resources” for the students in Muatthayomsuksa 2, and chievement test with the 
reliability of 0.86. The statistics used for this research were mean and standard deviation. 
 The efficiency of electronic books on the geological resources for Muatthayomsuksa 
2 students was 83.47/84.89 which was higher than the criteria set. 
 
ค าส าคัญ   
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ทรัพยากรธรณี 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัติที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสารส่งผลให้การพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวและ
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาที่ต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้
เข้ากับสภาพการของสังคมโลกปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 18 เกี่ยวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานด้านการศึกษา และ
มาตราอ่ืนๆ อาทิ มาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2547) ประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ( information technology) ซึ่งเป็นยุคที่
ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) การเรียนรู้ผ่านทางการ
สอนทางไกล และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่
คาดการณ์ว่าในอนาคตสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะยิ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาและการสอนมากยิ่งขึ้น               
การเรียนการสอนในอนาคตจึงมีแนวโน้มเป็นการเรียนการสอนแบบไม่มีครู ( instruction without teacher) 
(ทิศนา แขมมณ,ี 2554) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่สามารถแสดงข้อความเสียง รวมถึงภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ถือเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ตอบสนองการเรียนแบบ 
e-Learning ซึ่งสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการค้นคว้า สามารถใช้เป็นสื่อเสริม หรือสื่อเติมในการเรียนการสอนได้    
 นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยั ง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ข้อความภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพ่ือน าผู้เรียนสู่การเรียนการสอนหรือกระบวนการสอน แม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จะเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่สามารถแสดงข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่
ในประเทศไทย ซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ท าให้มีผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อยู่เป็นจ านวนน้อย (วรรณจนา                
เอราวรรณ์, 2553) 
 จากประสบการณ์สอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
โดยเฉพาะในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะในสาระนี้เป็นสาระที่มีเนื้อหาจ านวนมากท า
ความเข้าใจยาก ต้องอาศัยจินตนาการสูงและขาดสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 
11.75 โดยเฉพาะสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 13.02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 33.65 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยมีค่าต่ ามากเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ                  
(โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์, 2554) และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนค าตา
กล้าราชประชาสงเคราะห์ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 11.07 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 22.13 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 3.89 โดยในส่วนของสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก จาก
คะแนนเต็ม 8 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 1.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 
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1.09 และร้อยละของการประเมินนักเรียน ระดับดี พอใช้ ปรับปรุง มีค่าร้อยละ 8.16, 85.71 และ 6.12 
ตามล าดับ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ขึ้นมา โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า การจัดการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และประกอบด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่ม เป้ าหมายในการศึกษาครั้ งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียน 
ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณีวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของกรมวิชาการ พ.ศ. 2551 การเขียน
แผนการเรียนรู้ (รุจิร์ ภู่สาระ, 2545) 
   3.1.2 ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และขั้นตอนการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการ พ.ศ. 2546 ขั้นตอนการเขียนแผนการ
เรียนรู้ (รุจิร์ ภู่สาระ, 2545) การจัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) 
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   3.1.3 ก าหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดองค์ประกอบการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   3.1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการ 
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) จ านวน 5 แผน ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการ
ปฐมนิเทศ 
   3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพ่ือ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินให้ประเมิน ดังนี้ 
   ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
   ให้  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
   ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน  
   แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า
ดัชนีความเหมาะสม 0.60 ถึง 1.00 (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2551) 
   3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเป็นเครื่องมือ
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
  3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   3.2.1 ศึกษาเอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2.2 พิจารณาและเลือกเรื่องจากสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   3.2.3 ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้โดย
มีกิจกรรมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดรวม 5 ชุด 
   3.2.4 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพ่ือ
ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การประเมินให้ประเมิน ดังนี้ 
   ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
   ให้  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
   ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
   แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า
ดัชนีความเหมาะสม 0.60 ถึง 1.00 (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2551) 
   3.2.5 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ดังนี้ 
    (1) ขั้นทดลองรายบุคคล (One to One Try-out) การทดลองใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 โดยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนค าตากล้าราช-
ประชาสงเคราะห์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยผู้เรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน จากนั้นสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Try-out) ผู้วิจัยน าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน ซึ่งคละเป็นเด็กเก่ง 3 คน 
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ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน โดยผู้วิจัยคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด เพ่ือหาข้อบกพร่องของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
    (3) ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Try-out) ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน แล้วค านวณหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ 80/80 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรณีวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
   3.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ปรนัย (Multiple choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
   3.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบปรนัย (Multiple 
choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ต้องการใช้จริง 30 ข้อ 
   3.3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การประเมินให้ประเมิน ดังนี้ 
   ให้ +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ให้   0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ให้  -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ท าการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความ
เหมาะสม 0.60 ถึง 1.00 (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551) จ านวน 30 ข้อ 
   3.3.5 น าข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาต่อไป 
   3.3.6 น ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบเป็น
รายข้อโดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20-.80 โดยค่าความยากที่เหมาะสม คือ .50 
(พิสุทธา อารีราษฏร์, 2551) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้ค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ให้
ได้ 30 ข้อ 
   3.3.7 คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านการหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก จ านวน 
30 ข้อ แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 
fomula 20) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) โดยค่าความเชื่อม่ันต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป 
   3.3.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้
เป็นเครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาต่อไป 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หา
ดัชนีความเหมาะสม โดยประเมินความเหมาะสมของประเด็นการประเมิน ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนให้
คะแนน จากนั้นน าแบบตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูล โดย
หาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือดูดัชนีความ
เหมาะสม โดยใช้สูตร IOC ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความเหมาะสม 0.60 ถึง 1.00 (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 
2551) ขึ้นไปถือว่าสามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวิ เคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นการประเมิน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน  
จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้ว
น ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือดูดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
0.60 ถึง 1.00 (พิสุทธา  อารีราษฎร์, 2551) ขึ้นไปถือว่าสามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  4.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  วิเคราะห์ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ ( 2E ) 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   -  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
   -  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   -  การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
   -  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Difficulty) 
   -  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (Discrimination) 
   -  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson 
สูตรที่ KR-20 
   -  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 1E / 2E ) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.47/84.89 
หมายความว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 83.47 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสร้างอย่างมีระบบ มีล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เทคนิคการสร้างรวมถึงงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นหนังสือที่สามารถใช้เรียนด้วยตนเอง หรือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมหลังจากการเรียนในชั้นเรียนได้ เพราะมีการจัดภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความเสียง และสื่อ
มัลติมีเดียไว้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนตลอดเวลา  ท าให้เกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (2545) ที่กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เรียนจากคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์
ที่จะน าสื่อเข้าไปบรรจุในรูปดิจิทัล ทั้งนี้เพ่ือลดข้อจ ากัดจากการอ่านหนังสือปกติทั่วไป บทบาทของครูผู้สอนที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปเน้นหนักทางด้านการใฝ่หาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ วิธีการสอนที่
หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างกว้างขวาง 
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อนที่
จะน าไปใช้จริง  จนสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะน าไปใช้จริง ได้แก่ ขั้นทดลองรายบุคคล (One 
to One Try-out) การทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 เป็นการทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาและเวลา เมื่อได้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองขั้นที่ 
2 ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Try-out)เป็นการทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 9 คน  เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ภาษาที่ใช้  สื่อการเรียนรู้  ความเหมาะสมของล าดับ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และข้อบกพร่องจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนที่จะน าไปใช้จริง  
เมื่อได้ข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มจริงต่อไป ท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัครเดช ศรีมณีพันธ์ (2547) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบสื่อผสมเพ่ือการฝึกอบรมเรื่องการใช้
สื่อการสอนส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
สื่อผสม เรื่อง เพื่อการฝึกอบรมเรื่องการใช้สื่อการสอน มีค่าเท่ากับ 81.78/82.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของศินุพล พิมพ์พก (2550)  ที่ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.42/80.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เช่นเดียวกับงานวิจัยของอนุชา สุระถา 
(2551) ที่ได้หาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้โปรแกรม Swish Max พบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม Swish Max ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.00/89.50 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมนจิ (Manji, 1990) ที่ได้ศึกษาวิจัยถึงผลการจัดภาพที่เหมาะสมในระบบ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

209 

ปฏิสัมพันธ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารข้อมูลได้สรุปถึงงานวิจัยว่า การใช้ภาพมีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์โดยรวมต่อการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีความสะดวกต่อการใช้ง่าย
ต่อการด าเนินการผลิต ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกัน 
 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นนวัตกรรมที่มีสื่อสีสันสวยงาม มีสื่อหลากหลายประเภท เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการน าสื่อประสมที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดประสงค์เนื้อหาวิชา และประสบการณ์ โดยมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้คอยให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะและ
ดูแลกิจกรรมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดและในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดยังมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
หาความรู้แบบ 5E จึงท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีความน่าสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ที่กล่าวว่าให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 5. นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ได้เรียนตามเนื้อหาตามล าดับเหมาะสมกับวัย ครูมีบทบาทในการให้
ค าแนะน าในกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
 สรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดหลักที่น ามาผลิตเกี่ยวกับ
การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนที่เป็นการใช้สื่อเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้จากนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรม การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเสริมแรง การเรียน
ตามล าดับขั้น และการยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ มีการทดลองสอน ปรับปรุงแก้ไข จนเป็นที่เชื่อถือได้ จึงน าออกใช้และเผยแพร่ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ก่อนน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนควรศึกษา
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดอย่างละเอียด   เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในขั้นตอนการด าเนินกิจรรมการเรียนรู้ 
  1.3 ครูผู้สอนควรแจกแผ่น CD ให้ผู้เรียนคนละ 1 แผ่น เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจได้น าไปเปิดใช้
งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน หรือที่บ้านนักเรียนได้ 
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  1.4 ในระหว่างท าการเรียนการสอนครูควรให้ค าถามกระตุ้นนักเรียนเป็นระยะเพ่ือให้นักเรียน
สนใจบทเรียน และเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
  1.5 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและประมวลเป็นองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอ่ืน ๆ หรือในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น
เพ่ือที่จะได้ทราบผลการใช้ในระดับที่กว้างข้ึน 
  2.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  
  2.3 ควรมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาสาระที่
เป็นนามธรรม มีความยาก และความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทาง เรขาคณิตส าหรับนัก เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2                    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทาง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 1 
ห้องเรียน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 10 ชุด และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2                  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.92 / 83.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ได้ก าหนดไว้  

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop skill practice on geometric 
transformation by using the Geometer’s Sketchpad for matthayomsuksa 2 students. The 
samples were 39 matthayomsuksa 2 Students in Akatamunysuksa school in Sakonnakhon 
province under the office of secondary education area 23 studying in the first semester of 
academic year 2012. They were selected by cluster random sampling. The tools used in this 
research were skill practice on geometric transformation by using the Geometer’s Sketchpad 
and mathematics achievement test. The statistics used for analyzing data were mean, 
standard deviation and percentage. 

The finding revealed that skill practice on geometric transformation by using the 
Geometer’s Sketchpad for matthayomsuksa 2 students was efficient at 82.92/83.68 which 
met the 80/80 criterion determined. 
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ค าส าคัญ   
แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต  

 
ความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์                    
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยที่การก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานฉบับดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย ข้อที่ 2 ว่า “มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร          
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะในชีวิต” ระบบการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม  ความต้องการ ของท้องถิ่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในสังคมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก็เข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
เพราะวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ  ต้นบรรจง (2545) รวมทั้งนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทั กษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์  มีทักษะ ด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน ร่วมผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ กระทรวงศึกษาธิการ (2551)   
 ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่พยายามจะปรับปรุงการเรียนการสอน โดยอาศัย
งานวิจัยพ้ืนฐาน จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาทั้งด้านองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 
ศึกษาเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนได้ ดวงสมร ดิสรเคติวัฒน์ (2539) แต่ปัญหา ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังคงมีอยู่ เช่น 
ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาเรื่องสื่อการเรี ยนการสอน ด้านการวัด ประเมินผล               
ด้านเนื้อหา ด้านการเตรียมการสอน และด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนยังคงยึดวิธีการ
สอนแบบบรรยาย ครูผู้สอนยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และมีบทบาทส าคัญท าให้นักเรียน ขาดความคิดริเริ่ม    
ขาดความกระตือรือร้น เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 
 จากประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปี 2554 สังกัดส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จ านวน 44 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เฉพาะสาระที่ 3 
เรขาคณิต โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับเขต 2. 61 คิดเป็นร้อยละ 
26.05 ระดับโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 คิดเป็นร้อยละ 22.01 และการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
อ าเภออากาศอ านวย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 คิดเป็นร้อยละ 22.2 ซึ่งจากประเมินผลดังกล่าวจะเห็นว่า
คะแนนที่ได้ค่อนข้างต่ า ด้วยเหตุนี้เอง ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการทั้ง
ด้านตัวนักเรียน ครูผู้สอน สภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
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กระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเลือกใช้เทคนิคกระบวนการ สื่อและนวัตกรรม 
เป็นปัญหาต่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ และคุณภาพของนักเรียนมากที่สุด ได้พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และหาวิธีการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์หลายๆ ด้าน และใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือที่จะให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายวิชา
คณิตศาสตร์และหันมาชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น จากการวัดผลการเรี ยนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า               
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างยิ่ง   
 จากปัจจัยดังกล่าวครูคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิธีหนึ่งที่จะ
ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพก็คือ การน านวัตกรรมทางด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา ให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ดังนั้นสื่อที่น ามาจะต้องมีความส าคัญ ดังที่ 
ยุพิน  พิพิธกุลและอรพรรณ  ต้นบรรจง (2537) กล่าวว่า “สื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียน ได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ช่วยในการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างกันให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียนช่วย
เสริมสร้างความสนใจในการเรียนประหยัดเวลาให้นักเรียน เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งน าไปสู่นามธรรม ท า
ให้นักเรียนเข้าใจ แน่นแฟ้นและจ าได้นาน สร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์” 
 ได้ศึกษานวัตกรรมในหลายรูปแบบที่จะท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนอย่างมีความสุข  และสามารถ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่านวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2542) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของแบบฝึกทักษะว่าแบบฝึกทักษะเป็นเทคนิคการสอน
อีกวิธีหนึ่งคือ การให้นักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหัดมากๆสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใน
เนื้อหาวิชาได้ดีขึ้นคือแบบฝึกทักษะ เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิด ความเข้าใจ
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นแบบฝึกทักษะที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพราะมีโครงสร้างส่วนประกอบและขั้นตอนการสร้างเป็นระบบมีการทดลองใช้
และปรับปรุงอย่างเป็นขั้นตอนจึงท าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดดังนั้นถ้าครูให้แบบฝึกทักษะที่ใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad กับนักเรียนอย่างเหมาะสมฝึกหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาจาก
บทเรียนจบแล้วจะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากว้างขวางยิ่งขึ้น ช่วยให้การจัดการเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งแบบฝึกประกอบไปด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน เนื้อหา แบบ
ฝึก กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วแต่ครูผู้สอนจะออกแบบตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุมุ่งหมายที่วางไว้
และช่วยให้การสอนของครูด าเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 ผู้ วิจั ยจึ งมีความสนใจที่ จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาผลการใช้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรียนอย่างมี
ความสุข และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาอ่ืนๆ ต่อไปด้วย 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
การประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                    

ประจ าปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนครมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์ผู้วิจัยคาดว่า น่าจะมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เ พ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทาง เรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                              
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 10 ห้อง 
จ านวนนักเรียน 297 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2556 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 39 คน วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) มาด าเนินการทดลอง เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการ
แปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 น าแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แล้วปรับปรุงแก้ไข และน าไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินแบบฝึกโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านจุดประสงค์ เนื้อหา 
รูปแบบแบบฝึกทักษะ การวัดและประเมินผล โดยแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ต (Likert) จากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 
แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แล้วปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจความถูกต้องเหมาะสม เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 50 คน เลือกข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยาก 
ตั้งแต่ 0.38 ถึง  0.77 และค่าอ านาจจ าแนก ที่มีค่าตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.78  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 50 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเดิม หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ได้
เท่ากับ 0.84 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 11 
แผน รวมทั้งหมดเวลา 11 ชั่วโมง น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจความถูกต้อง เหมาะสม
และครอบคลุมเนื้อหา น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 2 จ านวน 11 แผน เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
จากนั้นน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.82 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการ
แปลงทางเรขาคณิต กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 39 คน โดยใช้เวลา 11 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ ชี้แจงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต และวิธีใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกับการใช้แบบฝึกทักษะพร้อมทดสอบย่อยท้ายแบบฝึก
ในแต่ละครั้ง แล้วเก็บคะแนนระหว่างเรียน (E1) และหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผน ผู้วิจัยท าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ได้คะแนนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแปลง
ทางเรขาคณิต (E2) แล้วจึงน าค่า (E1) และ (E2) ไปหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ 
พบว่า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ 
82.92/83.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้    
  
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.92/83.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนที่ได้จากการทดสอบหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละชุดทั้ง 10 ชุด 
(E1) เท่ากับ 82.05, 83.59, 84.62, 83.59, 82.56, 82.05, 83.08, 81.03, 82.56, 82.92 ตามล าดับ  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนการสร้าง ที่เป็นระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์  การเรียนรู้ 
ชั่วโมงเรียน การวัดผลประเมินผล ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้ง มีการน าไปทดลองใช้ใน
ขั้นการทดลองแบบเดี่ยว ขั้นการทดลองแบบกลุ่มและขั้นการทดลองภาคสนาม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนที่
บกพร่อง จนแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตสื่อตามกระบวนการของการวิจัย
และพัฒนา ท าให้แบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบกับแบบ
ฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้สอนการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน สนใจใฝ่รู้ทุกคนเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
แปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
ซึ่งนักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน ตรงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์คือ 
ทฤษฎีการลองผิดลองถูก ที่กล่าวไว้ว่า กฎความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดเมื่อบุคคลพร้อม  
ที่จะท า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เป็นแบบฝึกทักษะที่
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เห็นภาพการเคลื่อนไหวของรูปเรขาคณิตตรงตามนิยามของการแปลงทาง
เรขาคณิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราพร  ธุระหาญ (2547) นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะยังเป็นสิ่งเร้า กระตุ้น
นักเรียนอยากท าแบบฝึกทักษะ นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตรงตามทฤษฎี การเรียนรู้
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ของธอร์นไดค์ ที่กล่าวไว้ว่า กฎแห่งผล(Law of Effect) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากมีความพึงพอใจ และ กฎแห่ง
การฝึก (Law of Exercise) ยิ่งมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากและบ่อยเท่าไร สิ่งนั้นย่อมจะคงทนนานเท่านั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวิทย์  กรวยทอง (2547) และแบบฝึกทักษะดังกล่าวยังมีการเฉลยแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้ทราบผลการปฏิบัติ ในรูปคะแนนทันที  เน้น เสริมแรง ตรงตามทฤษฎีการเรียนรู้ ของ                 
สกินเนอร์ ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการกระท า 
โดยมีการเสริมแรงเป็นตัวการเมื่อบุคคลตอบสนองสิ่งเร้าควบคู่กัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (สุจินดา  ตัณฑะสุวรรณะ, 2548) อภิรักษ์  จงวงศ์ (2549) 
 จากรายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นการยืนยันว่า แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่ทดลองแล้ว มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตได้
ดีขึ้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
และการศึกษาต่อไปดังนี้  
 1. การน าแบบฝึกทักษะไปใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดผลดี ครูผู้สอนจะต้องเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อมและเพียงพอส าหรับทุกคน 
 2. ในชั่วโมงแรกของการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องชี้แจงและให้ค าแนะน ากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดจนนักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะ การแปลงทางเรขาคณิตเป็นอย่างดี เพ่ือให้
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินด้วยความราบรื่นสนุกสนาน 
 3. ครูผู้สอนจะต้องคอยจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา พร้อมกับ 
กล่าวชมเชยเพ่ือเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียนในความพยายามของทุกคน จึงท าให้กิจกรรมการเรียนการ
สอนสนุกสนาน ทั้งนี้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการสังเกต
ของผู้รายงานจะเห็นว่านักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้วิจัยเป็นไปในทางบวกอย่างเห็นได้ชัด 
 4. ผู้วิจัยเสริมแรงนักเรียนโดยการให้รางวัลส าหรับนักเรียนที่มีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบสูงสุดสามล าดับแรกของแต่ละห้องรวมทั้งนักเรียนที่สามารถท างานได้เรียบร้อยที่สุด จึงท าให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจ มีความตั้งใจ และความกระตือรือร้นในการศึกษาแบบฝึกทักษะทุกชุด 
 5. ก่อนที่ครูผู้สอนจะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างแบบฝึกทักษะในเรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมครูผู้สอนควรเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียน   แต่ละคนอาจใช้เวลาในการเรียนรู้
แตกต่างกันดังนั้นครูผู้สอนควรคอยติดตามให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
ด้านต่างๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เป็นต้น 
 2. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในเนื้อหาคณิตศาสตร์
อ่ืน 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

218 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ชาญวิทย์  กรวยทอง. (2547) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหา                    

เรื่องจ านวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. การค้นคว้า 
อิสระการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ดวงสมร  ดิสรเคติวัฒน์. (2539). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการสอนแบบ
ค้นพบกับการสอนแบบบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมตต้า. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นราพร  ธุระหาญ.(2547) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์                                
เรื่องพ้ืนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ  ต้นบรรจง. (2537) การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ:      
เอดิสันเพรส  โพรดัดส์. 

ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ  ต้นบรรจง. ( 2545) “จะสอนคณิตฯ  อย่างไร,”  การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี. 30(116), 15 -22. 
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2542). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506703 การพัฒนาการเรียนการสอน. 

มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สุจินดา  ตัณฑะสุวรรณะ.(2548) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่งเศษส่วน  

มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
อภิรักษ์  จงวงศ.์ (2549). การพัฒนาระบบการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การค้นคว้าอิสระ. 
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



การพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การสร้างภาพด้วยทราย 

 
THE DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN’S CONNECTION UNDERSTANDING  

BY SAND ART ACTIVITY 
 

วัชน ี ตาลผาด ฐิติพร  พิชญกุล และ สภุัทรา คงเรือง 
Wutchanee  Thanpad, Thittipon  pichayakoon, and Supatthara  kongruang 

 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กนักเรียน
ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555   ของโรงเรียนบ้านนกเต็น  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ านวน  25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยท าการทดลอง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที รวมเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห์ รวม 40 ครั้ง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายของ
เด็กปฐมวัย แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบเชิงสถานการณ์วัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
และแบบทดสอบแบบเลือกตอบวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง   มีค่ าความยากง่ายเท่ากับ 0.64 ค่า
อ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.48  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม บันทึกข้อมูลวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นรายบุคคล การรวบรวมข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติ
อ้างอิง 
 ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้าง
ภาพด้วยทราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.45 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 93.06 และด้านความเข้าใจการ
เชื่อมโยงอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.84 ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยหลังการ
จัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวม และรายด้านทั้ง 2 ด้าน คือด้านความเข้าใจความสัมพันธ์และด้านความเข้าใจ
การเชื่อมโยง 

 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

220 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and compare the connection 
understanding of young children by sand art activities. The sample of this study was 25 boys 
and girls, 5 - 6 years old, the second year of kindergarten students at, second at Bannokten 
school, Phiboonmongsahan District, under the jurisdiction of Ubonratchatani Education Service 
Area Office 3 in the second semester of the academic year 2012. The cluster random sampling 
was used to select subjects. The experiment was carried out 40 times within eight-week 
period, 5 days per week, and 20 minutes  per day. The instruments used in this study were 
lesson plans for the connection understanding of young children with sand art activities, The 
test of observation record, the test of the situation, and the test of connection understanding  
which has the item difficulty (P) at 0.64,  the item discrimination index (R) at  0.48,  and the item 
reliability at 0.88. The research was the Quasi Experiment Research and the research method was 
One - group Pretest - Posttest Design. Moreover, the individual test of observation record for 
measuring the connection understanding of young children was applied to collect the qualitative 
data. The data were analyzed by the basic and inferential statistics. 
 The result revealed that the connection understanding of young children by sand art 
activities approach we're at a good level and the average of all aspects of connecting 
understanding was 92.45 %. The each aspect  of  connecting understanding was at a good level. 
The average of the connection understanding was 93.06 % and the average of the relation 
understand was 91.84 %  and the connection understanding  after  acquiring  sand art 
activities were  highersignificantly at .01 levels.   
 
ค าส าคัญ    
           ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  กิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดและมีแนวคิดว่า “สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้” ถ้าร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพสมองของเด็กไทยให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ในอดีตที่ผ่านมา เด็กปฐมวัยมักถูกมองในรูปของสิ่งที่เด็กท าไม่ได้มากกว่าสิ่งที่เด็กสามารถท าได้               
(นภเนตร ธรรมบวร, 2549 อ้างถึงใน Piaget & Inhelder, 1996) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนักการศึกษาจ านวนมาก
จะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติการมองเด็กปฐมวัยแล้วก็ตาม แต่ยังคิดว่าเด็กเล็กๆมีข้อจ ากัดด้านสติปัญญา ซึ่งส่งผล
ให้เด็กขาดโอกาสที่จะน าทักษะทางสติปัญญาที่ตนมีอยู่ไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้
ในการส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย การเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ 
มีความหมายต่อเด็กและกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ที่สุด การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดมักจัดในรูปของการจัดท าโครงการเชิงลึกเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่
เหมาะที่จะจัดในระดับปฐมวัย กระบวนการคิดในเด็กปฐมวัยนั้นเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการศึกษา
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ค้นคว้า อภิปราย  โต้เถียง สะท้อนความคิด และลงมือปฏิบัติจริง โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหา ต่าง ๆ  โดยผ่านการ
ท างาน ทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม หัวใจส าคัญประการหนึ่งของการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด คือเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สังเกต ถามค าถาม พูดคุย เล่น และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด การจัด
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย เป็นการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์รูปแบบหนึ่งที่จะสามารถ
พัฒนาการคิดได้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ ที่น าเอาทรายซึ่งเป็นวัสดุที่เด็กคุ้นเคยมาใช้ในการพัฒนา
ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆผ่านกิจกรรมศิลปะที่เปิดโอกาสให้เด็กสามารถสร้างสรรค์
จินตนาการผ่านกระบวนการคิด ผ่านประสาทสัมผัส ผ่านกระบวนการขีดเขี่ย วาด กอบ โรย เป่า และใช้วัสดุ
ต่างๆ สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ กิจกรรมนี้จะท าให้เด็กได้ใช้การคิดที่หลากหลายถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าว จะท าให้ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆของเด็กพัฒนายิ่งขึ้น ดัง เยาวพา  เดชะ
คุปต์ (2542) กล่าวว่า ศิลปะเป็นแนวทางช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ออกมาในรูปของภาพ หรือสิ่งของ เด็กใช้ศิลปะเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท า เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน 
การจัดประสบการณ์ศิลปะเด็กมีโอกาสได้ค้นคว้า ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อ่ืน 
และโลกที่อยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้ และมีโอกาสพัฒนาความคิด จินตนาการ คุณค่าของกิจกรรมศิลปะ ศิลปะ
เป็นสื่อการแสดงออกของเด็กที่เด็กท า เห็น และคิด กิจกรรมศิลปะให้โอกาสเด็กส ารวจ ทดลอง แสดงความคิด 
ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเด็ก สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความรู้สึกที่มีต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืนมากขึ้น เพราะขณะที่เด็กท างานกับวัสดุต่างๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือก และการ
ก าหนดรูปร่าง ใช้การตัดสิน การควบคุมประสบการณ์ที่เป็นผลส าเร็จ จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ จากการประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็ก 3-5 ปี ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายและแผนการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (2545-2549) พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่
ให้เด็กเรียนรู้โดยการท่องจ า  ไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิด ไม้ให้อิสระในการแสดงออก รวมทั้งเร่งสอนอ่าน 
เขียนและ คิดเลข ท าให้เด็กด้อยคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ นอกจากนี้ การให้การอบรมและการให้
การศึกษาของเด็กไทยส่วนมาก การจัดประสบการณ์ยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง ท าให้เด็กมีโอกาสริเริ่มและ
ตอบสนองน้อย ส่งผลให้เด็กไม่กล้าแสดงออก จ าเป็นต้องส่งเสริมกระบวนการคิดให้เ ด็กมากขึ้น เพราะ
กระบวนการคิดจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ น าไปสู่
การตัดสินใจและการลงมือกระท าสิ่งต่างๆในทางสร้างสรรค์ต่อไป 
 จากแนวคิดและสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย โดยปรับ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับความสามารถตามวัยและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ว่าจะส่งผล
ต่อความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการศึกษา
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย มีการพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์
เชื่อมโยงสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยทราย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
สร้างภาพด้วยทราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5 - 6 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น

อนุบาลปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ านวน 18 ห้อง จ านวน 250 คน    

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5 - 6 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านนกเต็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยจับสลากมา 
1 ห้องจาก 18 ห้อง ได้มา 1 ห้อง จ านวน 25 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้  

 3.1 แผนการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย จ านวน 40 แผน  
 3.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง จ านวน 20 ข้อ             
 3.3 แบบทดสอบสถานการณ์วัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงจ านวน 3 สถานการณ ์
 3.4 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล เพ่ือศึกษาการพัฒนาความเข้าใจ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายทุกครั้ง รวม 40 ครั้ง 
จ านวน 8 สัปดาห์   

การทดลองครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
วันระหว่างเวลา 10.00 - 10.20 น. ครั้งละ 20 นาที รวม 40 ครั้ง โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงก่อนการทดลอง (Pretest) ด้วย
แบบทดสอบวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงจ านวน 20 ข้อและแบบทดสอบสถานการณ์ จ านวน                    
3 สถานการณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง 

2. ด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมกับเด็กกลุ่มตัวอย่างชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนกเต็น                 
จ านวน 25 คน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย  

3. ในขณะที่เด็กท ากิจกรรม ผู้วิจัยประเมินและบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมของเด็ก
เป็นรายบุคคลตามแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทุกครั้งเพ่ือสังเกตการพัฒนาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย รวม 40 ครั้ง จ านวน 8 สัปดาห์  

4. เมื่อจัดกิจกรรมครบทั้ง 40 แผนแล้วให้เด็กท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(Posttest) จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมและแบบทดสอบสถานการณ์ 
จ านวน 3 สถานการณ ์
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5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังมาตรวจให้คะแนน และน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือศึกษาการพัฒนาด้านความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การสร้างภาพด้วยทรายมาวิเคราะห์หาค่าคะแนน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ  เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 วิเคราะห์ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยจากแบบวัดความเข้าใจ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บุญชม 
ศรีสะอาด (2545) 

 4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างก่อนและ
หลังจากการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายโดยใช้ t - test แบบ Dependent Samples 
 
ผลการวิจัย 

1. ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย
อยู่ในระดับดี ( X  = 33.80, S.D = 1.08)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์อยู่ในระดับดี            
(X  = 19.40, S.D = 0.86)  ด้านการเชื่อมโยงอยู่ในระดับดี (X  = 14.40, S.D = 0.64)   

2. คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยทรายสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลดังตาราง 

 
ตารางที ่1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่    
                ได้รับ การจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย แยกเป็นรายด้าน 
 

ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ของเด็กปฐมวัย 

 
คะแนน 

ก่อนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 
 

t 

 S.D  S.D  
1. ด้านความสัมพันธ์ 
2. ด้านการเช่ือมโยง 

20 
15 

6.6 
3.04 

1.22 
1.01 

19.40 
14.40 

0.86 
0.64 

48.60* 
63.10* 

รวม 35 9.64 1.31 33.80 1.08 43.05* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางพบว่า  การเปรียบเทียบความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง  
การจัดกิจกรรมการสร้างภาพและทราย  พบว่าความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมการสร้างภาพและทรายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 
 
 

X X
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมการสร้าง
ภาพ ด้วยทราย แยกเป็นรายด้าน ซึ่งได้จากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมทุกครั้ง  รวม 
8 สัปดาห์ ดังนี้ 

 
ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย/สัปดาห ์

1 2 3 4 5 6 7 8 
ด้านความสัมพันธ์ 48.53 53.33 58.93 70.66 80.26 86.39 88.79 93.06 
ด้านการเช่ือมโยง 40.74 52.58 60.74 65.18 77.03 83.69 87.40 91.84 

 
 จากตาราง พบว่า ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการสร้างภาพ
และทราย มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป และอัตราการเพ่ิมจะค่อยๆ ลดลงใน
สัปดาห์ที่ 6 - 8  
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ย แสดงการพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย

ระหว่างการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย แยกเป็นรายด้าน จ านวน 8 สัปดาห์ 
 
 จากแผนภูมิ แสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยระหว่าง
การกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายแยกรายด้าน จ านวน 8 สัปดาห์ พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความ
เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยทั้งสองด้านมีค่าสูงขึ้นตลอด  8 สัปดาห์ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย และเพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย 

 
 

ด้านความสมัพนัธ์ 

ด้านการเช่ือมโยง 
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1. ผลการพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้าง
ภาพด้วยทราย คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดี ( X  = 33.80, S.D = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ( = 19.40, S.D = 0.86) รองลงมาได้แก่ 
ด้านการเชื่อมโยง ( = 14.40, S.D = 0.64)  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์

เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้แสดงออกด้านการคิด ลงมือท ากิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายซึ่งเป็นกิจกรรม
ศิลปะซึ่ง เยาวพา  เดชะคุปต์  (2542) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะที่เป็นแนวทางช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปภาพ หรือสิ่งของ เด็กใช้ศิลปะเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขารู้สึก และคิดออกมา
เป็นผลงาน การจัดประสบการณ์ศิลปะ เด็กมีโอกาสได้ค้นคว้า ทดลองและสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง
ให้ผู้อ่ืน และโลกท่ีอยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้ และเด็กมีโอกาสพัฒนาความคิด จินตนาการ  ในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย งานที่เด็กท าหรือสร้างสรรค์ขึ้น ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เนื่องจากสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กให้เกิดจินตนาการ มุ่งให้เด็กเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองและประสบผลส าเร็จในงานนั้นๆ ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมการสร้างภาพด้วย
ทรายส่งเสริมให้เด็กใช้เหตุผลประกอบการคิดอย่างรอบคอบเพ่ือหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เชื่อมโยง
ประสบการณ์ของตนเองกับวิธีการสร้างภาพด้วยทรายจากการ กอบ โรย เป่า ขีดเขี่ย โดยใช้มือและวัสดุต่างๆ 
ถ่ายทอดผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั้นออกมาเป็นภาพ ซึ่งเมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมนี้ เด็กเกิดความสุข 
สนุกสนานในการท ากิจกรรม 

 1.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายส่งผลต่อความ
เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งสองด้านโดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความสัมพันธ์ รองลงมาคือด้าน
การเชื่อมโยง ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผล ดังนี้ 

  1.2.1 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ของการทดลอง โดยมีกิจกรรม 40 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมนั้น เมื่อเด็ก
ท าบ่อย ๆ จะเกิดการเชื่อมโยงความรู้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของบรูเนอร์ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จากการกระท า               
การเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการตลอดจนการเรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์จากการฝึก จนเกิดความคล่องแคล่ว 
และต้องให้เด็กท าอย่างสนใจ สร้างแรงจูงใจให้ ในด้านความสัมพันธ์เด็กเกิดการพัฒนามากที่สุด                       
สืบเนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายนั้น ให้เด็กได้ใช้ความเข้าใจในการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อและวิธีการอย่างสัมพันธ์กันในการสร้างองค์ความรู้ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ก่อน 
และมีความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องนั้นๆ จึงจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในการใช้สื่อสร้างภาพ
ต่อไปจากประสบการณ์ในการค้นพบความสัมพันธ์นั้น ๆ ในขั้นการน าเสนอผลงานที่เด็กท า เด็กจะเชื่อมโยง
การณ์ในการท ากิจกรรมสู่การเรียนรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเด็กค้นพบปัญหาเด็กจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างผลงานได้ การให้เด็กมีโอกาสพบปัญหาและแก้ปัญหาบ่อยๆ เป็นการฝึกให้
เด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม เกิดการรับรู้ใหม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กท ากิ จกรรม
การสร้างภาพด้วยทรายเด็กมีโอกาสค้นพบปัญหาและประสบการณ์ ใหม่ ๆ เด็กจะเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจาก
กระบวนการในการท ากิจกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองซึ่งการเชื่อมโยงนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากเด็ก
ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการในการท ากิจกรรมศิลปะจากการสร้างภาพด้วยทราย ซึ่ง
ท าให้คะแนนด้านความสัมพันธ์สูงกว่าการเชื่อมโยงในสัปดาห์แรกของการท ากิจกรรม ส่วนเมื่อเวียนซ้ ากิจกรรม
ในสัปดาห์ที่ 5 เด็กจะสามารถเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิม สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ท าให้คะแนน
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ในสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 8 คะแนนด้านความสัมพันธ์และด้านการเชื่อมโยง มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน การ
พัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายเป็น
กิจกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่ างๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ส่องแสง (2550) ได้ศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยหลังผ่านกิจกรรมศิลปะ
บูรณาการแล้ว มีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวมและจ าแนกรายด้านมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

1.2.2. กิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย พบว่าตลอดเวลา 8 สัปดาห์ที่เด็กได้ท ากิจกรรมเด็ก
จะเกิดการพัฒนากระบวนการคิดเด็กเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เริ่มจากความเข้าใจลักษณะ
ของวัสดุ อุปกรณ์การท ากิจกรรม  สามารถบอก อธิบายคุณลักษณะของวัสดุต่าง ๆ บอกชื่อและบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและวิธีใช้ บอกความสัมพันธ์ของวัสดุรวมกับวิธีการ หรือกระบวนการในการท า
กิจกรรม เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์รวมกับวิธีการ กอบ โรย เป่า และการขีดเขี่ยทรายสร้างเป็นผลงานศิลปะ เมื่อเด็ก
ท ากิจกรรมเด็กจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนเองที่เคยพบเห็น หรือเคยสัมผัส วัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนวิธีการในการใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างเป็นผลงานทางศิลปะได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าวไว้ว่า เด็กในช่วงอายุ 4 - 7 ปี ในขั้นนี้
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น รู้จักแยกประเภท และรู้จักชิ้นส่วนของวัตถุ และ
สามารถใช้เหตุผลมาสรุปแก้ปัญหาโดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน การคิดหาเหตุผลนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กรับรู้
หรือสัมผัสจากภายนอก จะสังเกตว่าในช่วงสัปดาห์แรกในการท ากิจกรรม เด็กได้สัมผัสกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรม เด็กสามารถบอกความสัมพันธ์ของวัสดุในการน ามาท ากิจกรรมได้ เมื่อเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เด็กจะค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและวิธีการในการสร้างภาพด้วยทราย เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกิด
ความเข้าใจในด้านความสัมพันธ์ของวัสดุและวิธีการใช้ และวัสดุกับกระบวนการในการท ากิจกรรม เมื่อเด็กท า
กิจกรรมวาดภาพด้วยทราย เด็กจะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยได้รับรู้ สัมผัส โดยเชื่อมโยงด้านวัสดุต่าง 
ๆ ในการท ากิจกรรม รวมกับกระบวนการสร้างภาพด้วยทราย คือ การกอบ การโรย การเป๋า การขีดเขี่ย 
เชื่อมโยงสู่ภาพจากทรายที่เด็กสร้างข้ึนได้ เด็กสามารถอธิบายกระบวนการในการท ากิจกรรมจนส าเร็จได้อย่าง
มีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนา ชัชพงษ์ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า เพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา ควรจัด
สิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะ การสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ ให้โอกาสเด็กในการคิดหา
เหตุผล สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว จะเป็นการช่วยให้เด็ก
ได้ปรับขยายโครงสร้างของสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพร พิชญกุล (2538) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย ควรมีลักษณะที่มุ่งให้เด็กได้คิด วางแผน ได้สัมผัส ส ารวจ ทดลอง กับวัสดุที่
มีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกัน มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น และได้แสดงออก
ตามสมควร การจัดเตรียมวัสดุ อุปกณ์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนใจ ทองส าริด                   
(ธัญลักษณ์ ลีชวนค้า, 2544 อ้างถึงในเตือนใจ ทองส าริด. ป.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทางสติปัญญาหรือ
ความคิด ตัวกิจกรรมนั้น จะเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยให้เด็กสังเกต รับรู้ ท าให้เด็กมีโอกาสฝึกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้
กระท าลงไป การฝึกให้เด็กมีโอกาสพัฒนาการให้เหตุผล เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องของเหตุ และผลซึ่งใน      
การคิดของเด็กนั้นจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน จากการคิดที่ไม่มีเหตุผลสู่ความคิดที่
มีเหตุผล เมื่อเด็กได้ลงมือท ากิจกรรมสร้างภาพด้วยทรายโดยเลือกใช้วัสดุตามความต้องการของตนเองผสาน
กับกระบวนการในการสร้างภาพด้วยทราย สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้ ส่งผลให้การพัฒนาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในสัปดาห์ ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 5 มีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นกว่าทุกสัปดาห์ 

2. คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยทรายสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
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จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเด็กท ากิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย ครบทั้ง  8 สัปดาห์ 
พัฒนาการด้านความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเด็กสูงขึ้น มีอัตราการเพ่ิมขึ้นตลอดทั้ง 8  สัปดาห์ จาก
เหตุผลดังกล่าวมาแล้ว  ท าให้คะแนนด้านความสัมพันธ์จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านการเชื่อมโยงเล็กน้อย แต่ใน
ท้ายของการทดลองพบว่า การพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง ด้านความสัมพันธ์และด้านการ
เชื่อมโยงจะเกิดการพัฒนาไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเด็กเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
แล้วสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ ได้ สืบเนื่องมาจากกิจกรรม
การสร้างภาพด้วยทราย ที่จัดให้เด็กในรูปแบบของการ กอบ โรย เป่า ขีดเขี่ย ในการสร้างภาพจากทราย ท าให้
เด็กได้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด ด้านความสัมพันธ์เชื่อมโยง จากการที่เด็กได้ท ากิจกรรมนี้ยังช่วยให้เด็กได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสรีที่ให้เด็กทุกคนท ากิจกรรมสร้างภาพจากความคิด 
จินตนาการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับลลิตพรรณ ทองงาม (2539) ที่กล่าวว่า ในการท างานของเด็กไม่
จ าเป็นต้องคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในการท าผลงาน แต่ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ เด็กต้องมีอิสระทางอารมณ์ 
มีอิสระที่จะส ารวจทดลอง มีอิสระที่จะเกี่ยวข้องรับรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในการใช้วัสดุและเรื่องราวต่าง ๆ ในการ
ท างานศิลปะทุกชิ้น  ที่เป็นของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ในการท างานเชิงสร้างสรรค์ท้ังสิ้น 

จากการที่เด็กได้ท ากิจกรรมการสร้างภาพด้วยทราย ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์
เชื่อมโยงในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์ เด็กสามารถบอกชื่อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุต่าง ๆ กับวิธีการในการใช้ บอกความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการในการท างานที่
สัมพันธ์กับอุปกรณ์ได้ ในด้านความเข้าใจการเชื่อมโยง เด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม
กับประสบการณ์ใหม่สู่ความรู้ใหม่ ๆ แล้วสามารถเชื่อมโยงน าใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้าน
ของความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมต้องเน้นความเป็นกันเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก และมีความสนุกสนานใน
กิจกรรม เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
     ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยทรายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทักษพ้ืนฐานด้าน
อ่ืนๆ เช่น ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – 
หญิง จ านวน 20 คน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ของโรงเรียนบ้านนามน (สามัคคีวิทยาคาร)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 จ านวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ จ านวน 32 กิจกรรมแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านแบบรูป
ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กแบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบอนุกรมเวลากลุ่มตัวอย่างเดียว ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งหมด 32 ครั้ง  โดยท าการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์             
ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง และหลังการจัดกิจกรรมทุก 2 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการจ าแบบรูป ด้านการบรรยายแบบรูป ด้านการต่อแบบรูป และด้านการสร้างแบบรูป 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop mathematics basic skills on pattern of 
young children through weaving activities based on constructivist approach.  
 The subjects consisted of 20 of boys and girls in kindergarten 2, aged 5-6 years, 
studying in the second semester of 2012 academic year at Namon school under the office of 
Ubonratchathani primary education area 3. They were selected by cluster random sampling.  
The study took 8 weeks with 4 days/week and 30 minutes/time. The total were 32 times. 
The research instruments were activity management plans based on constructivist approach, 
mathematics basic skill test, and behavior report form. The research design was one group 
time series. The study took 8 weeks with 4 days/week and 30 minutes/time. The total were 
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32 times. The subjects were taken the test before the experiment and after activity 
managements every 2 weeks. The statistics used in this study were mean, standard 
deviation, and one-way repeated measures ANOVA. 
 The results revealed that mathematics basic skill of pattern of young children 
through weaving activities based on constructivist approach was significantly different  at .05 
both in total and every aspect: pattern recognition, pattern description, pattern extending, 
and pattern creation. 
 
ค าส าคัญ   
   ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับเด็กปฐมวัย, กิจกรรมการสานตามแนวคิด  
             คอนสตรัคติวิสต์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการความคิดท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนการแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ เด็กปฐมวัยเป็นวั ย
เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์สามารถ
พัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้เข้าใจธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว 
 การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต้องอาศัยประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ช่วยสร้างนับตั้งแต่การสร้างประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการสังเกตเห็น
ความสัมพันธ์และแบบรูป ทักษะการคิดที่เป็นเหตุและผล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารโดยใช้
คณิตศาสตร์ทักษะเหล่านี้ช่วยสร้างพลังการเรียนรู้ให้กับมนุษย์ ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการพัฒนาทักษะ
และความคิดรวบยอดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ในชั้นที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะและความคิดรวบยอดโดยการจัด
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม (เพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ, 2542)  
 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ าคือ ร้อยละ 52.40 (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3, 2554) ซึ่งปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายไม่ได้ใช้วิธีการให้เด็กเป็นผู้จัดกระท าด้วยตนเอง หรือจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมด้านคณิตศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์จึงท าให้เด็กเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับการเรียนคณิตศาสตร์ การที่ จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ได้ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจัดกระท ากับวัตถุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า 
คณิตศาสตร์ควรได้รับการส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่ในระดับปฐมวัย (หรรษา  นิลวิเชียร, 2535) 
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยครูผู้สอนต้องยึดเด็ก
เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ยึดเป็นส าคัญควรเป็นการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรค านึงถึงความสนใจและความ
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แตกต่างของเด็กแต่ละคน ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) เพราะคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆ มีความคิดใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูป เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง โดยการจัดประสบการณ์ให้เด็กท าตามแบบหรือสร้าง
แบบได้ ความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ เป็นการวางรากฐานของความเข้าใจที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ในระดับสูงขึ้นไปและพัฒนาความสามารถต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (เพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ , 
2542) ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลากหลาย แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นแนวคิดที่น าหลักการส าคัญ ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมให้เด็ก ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ เด็กเป็นผู้สร้างความรู้และ
ความเข้าใจด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า เตรียมกิจกรรมและสถานการณ์ที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ (Piaget อ้างถึงใน วัฒนาพร  ระงับทุกข์, 2542)  
 การจัดกิจกรรมการสาน (วันดี  มั่นจงดี, 2554) ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้กระท ากับวัตถุ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนมีโอกาสในการ
เลือกวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
กล่าวถึงลักษณะการสานที่มีล าดับต่อเนื่องโดยการให้เด็กจ าตามแบบรูป บรรยายแบบรูป ต่อแบบรูปและสร้าง
แบบรูปได้ด้วยตนเอง กิจกรรมการสานเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวัยและความสนใจช่วยให้เด็กเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปด้วย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ าคือ ร้อยละ 52.40 (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3, 2554) ซึ่งปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายไม่ได้ใช้วิธีการให้เด็กเป็น ผู้จัดกระท าด้วยตนเอง หรือจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมด้านคณิตศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์จึงท าให้เด็กเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับการเรียนคณิตศาสตร์ การที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ได้ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจัดกระท ากับวัตถุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า 
คณิตศาสตร์ควรได้รับการส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่ในระดับปฐมวัย (หรรษา  นิลวิเชียร, 2535) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของการจัดกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านนามน (สามัคคีวิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 จ านวน 20 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
           ส่วนที่ 1  แผนการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 32 แผน 
            ส่วนที่ 2  แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประกอบด้วย แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้านการจ าแบบรูป จ านวน 6 ข้อ ด้านการบรรยายแบบรูป จ านวน 6 ข้อ ด้านการต่อแบบรูป จ านวน 
6 ข้อ ด้านการสร้างแบบรูป จ านวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่ 3  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
  แผนการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับเด็กปฐมวัย 
การเก็บข้อมูล 
            ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 
ครั้งครั้งละ 30 นาที รวม 32 ครั้ง ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ เวลา 09.30-10.00 น. โดยมีวิธีด าเนินการทดลอง
ตามข้ันตอน โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ที่ท าการทดลองให้เหมาะสม เตรียมสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลองให้เรียบร้อย และท าการทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปส าหรับ
เด็กปฐมวัย จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การจ าแบบรูป การบรรยายแบบรูป การต่อแบบรูป และการสร้างแบบรูป 
รวมจ านวน 24 ข้อ โดยทดสอบก่อนการทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ จากนั้นน ามา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมการสานตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที เวลา 09.30–10.00 น. จ านวน 
32 ครั้ง คือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ในระหว่างการจัดกิจกรรม
ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมทุกครั้ง ด าเนินการทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านแบบรูปส าหรับเด็กปฐมวัย หลังจากการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิด  คอนสตรัคติวิสต์ ในสัปดาห์ที่ 2, 
4, 6 และ 8 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป
ส าหรับเด็กปฐมวัยไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ้ า One-Way Repeated-Measures ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
  
ตารางท่ี 1  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็ก   
ปฐมวัยจ าแนกรายด้านก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  ̅      ระดับคุณภาพ 
   48 16.85 6.54 ปรับปรุง 
   48 20.15 5.36 ปรับปรุง 
   48 29.15 6.83 ปานกลาง 
   48 37.75 5.07 ปานกลาง 
   48 42.35 4.65 ด ี
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คะแนนเฉลี่ยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมการสาน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับปรับปรุง ( ̅= 16.85, S.D. =6.54) และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมทุก 2 สัปดาห์ จ านวน 4 ครั้ง มีค่าสูงขึ้นตามล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบครั้งที่ 4 อยู่ในระดับดี ( ̅ = 42.35, S.D. = 4.65) มีค่าสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ คะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบครั้งที่ 3 อยู่ในระดับ ( ̅ = 37.75, S.D. = 5.07) คะแนนเฉลี่ย 
จากการทดสอบครั้งที่ 2 อยู่ในระดับ ( ̅ = 29.15, S.D. = 6.83) และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบครั้งที่ 1 
อยู่ในระดับ ( ̅ = 16.85, S.D. = 6.54) ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1  กราฟเส้นแสดงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยในแต่ละ 
            ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 0 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 16.85 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 20.15 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 29.15 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 37.75 

คะแนนเฉลี่ยทักษะ
พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ด้านแบบ
รูป 42.35 

คะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 

T0  T1  T2  T4  T3  
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ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็ก
ปฐมวัย จ าแนกรายด้านก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
 

ระยะเวลา  
(คร้ังท่ี) 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 

ด้านที1่ ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 

     5.50 2.439 2.10 2.25 6.05 2.74 3.20 2.65 

     7.25 1.89 1.25 2.15 7.20 2.17 4.45 3.23 

     8.70 2.27 4.10 2.82 8.90 1.83 7.45 2.74 

   10.70 0.87 6.00 2.03 10.85 1.46 10.20 2.14 

   11.50 0.93 9.20 2.44 11.50 0.69   10.50 1.88 

 

 
 
ภาพที่ 2  กราฟเส้นคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 

  ของเด็กปฐมวัย จ าแนกรายด้านก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างจัดกิจกรรมการสาน 
  ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์หลังการจัดกิจกรรมการสานตลอดระยะเวลา 8 
สัปดาห์ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปโดยเฉลี่ยรวมในแต่ละช่วงเวลาสูงขึ้นจากก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
สอดคล้องกับ นิตยา  ประพฤติกิจ (2539) การก้าวไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่ยึดติดอยู่กับการรับรู้
เท่านั้น เด็กจะเริ่มมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึ้น เริ่มรู้จักจ าแนกแบบรูป (Patterns) และ

การจ าแบบรูป 

การบรรยายแบบรูป 

การต่อแบบรูป 

การสร้างแบบรูป 

T0  T1  T2  T3  T4  
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แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการคงท่ีของแบบรูปต่างๆ การสนับสนุนและช่วยเหลือให้เด็กได้ค้นพบกฎของการจัด
แบบรูป ลวดลาย การจัดตามกฎของแบบรูปนั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์ ช่วยพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป โดยการออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน
ให้เด็กฝึกสังเกต ฝึกท าตามแบบ ฝึกต่อให้สมบูรณ์ ฝึกบรรยาย ฝึกสร้างแบบ สามารถท าได้โดยใช้ของจริง 
รูปภาพ ลายจักสาน สัญลักษณ์ ภาพวาด และกิจกรรมที่ท าต้องมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก 
เปิดโอกาสให้เด็กคิดวางแผน ออกแบบสร้างผลงานตามความคิดได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ตอกไม้ไผ่ ไหมพรม ลวดก ามะหยี่ สอดคล้องกับ มันทนา เทศวิศาล (2535) 
การที่จะให้เด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ต้องมีของจริงมาช่วยเสริมความเข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) สมองจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีเมื่อสมองได้
สัมผัสรับรู้จากของจริง สอดคล้องกับ วรนุช  นิลเขต (2554) การจัดกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมปฏิบัติ
จริงทั้งการคิดและการกระท า (Active Learning)เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

กิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านแบบรูป พบว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีการเปลี่ยนแปลง
ของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยจ าแนกเป็นรายด้านเพ่ิมขึ้น ดังนี้ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้าน
แบบรูป เรื่อง การจ าแบบรูป เด็กสังเกตและเกิดทักษะในการสานโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กกับเพ่ือนๆ ซึ่ง
ถือเป็นกระบวนการทางสังคม สอดคล้องกับ (Beasley 1996,  อ้างถึงใน สิริชนม์  ปิ่นน้อย, 2542) กล่าวว่า 
สิ่งที่เป็นหัวใจของเด็กในห้องเรียน คอนสตรัคติวิสต์คือการมีโอกาสอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป เรื่อง การบรรยายแบบรูป เมื่อพิจารณาในระหว่างช่วงสัปดาห์
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองกับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบช่วงสัปดาห์ที่ 2 เด็กปฐมวัยมี      ทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป เรื่อง การบรรยายแบบรูปลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมื่อเด็กได้เรียนรู้
กิจกรรมการสานซึ่งเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเด็ก เด็กเกิดการปรับตัวในการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้า
กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ เกิดความคับข้องใจ มนุษย์จะพยายามปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนความรู้ความคิด
เดิม ให้สอดคล้องกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ (accomodation) สร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งใช้
หลักการใหม่ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งนั้นจนเกิดภาวะสมดุล (equilibium) แต่หลังจากการจัดกิจกรรมการ
สานในสัปดาห์ที่ 3 จนถึงสัปดาห์ที่ 8 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ และได้สร้างความรู้ใหม่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งมั่นให้เด็กลงมือกระท า เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆ ในการเรียนรู้  น าประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ เด็กจึงเกิดการเรียนรู้              
อย่างมีความหมายและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูป 
เรื่อง การต่อแบบรูป หลังจากการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เด็กได้ลงมือปฏิบัติกับวัสดุ
อุปกรณ์ ต่อเนื่องจากการจ าลวดลายในการสานได้ เมื่อเด็กสามารถจ าลวดลายในการสานลาย 1 และลาย 2 ได้ 
เด็กก็สามารถสานได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะปฏิบัติและสามารถสานให้เกิดลวดลายได้ ส่วนทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านการสร้างแบบรูป สัปดาห์ที่ 6 เด็กสามารถสานลาย 1 และลาย 2 โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สานที่แตกต่างกัน เช่น กระดาษโปสเตอร์สี กระดาษนิตยสาร ใบตอง ใบมะพร้าว ริบบิ้น ไหมพรม ตอกไม้ไผ่ 
หลอดพลาสติก และเริ่มออกแบบลวดลายในการสานได้ด้วยตนเอง สัปดาห์ที่ 7 เด็กสามารถสานลาย 1 และ
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ลาย 2 โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสานที่แตกต่างกันและออกแบบการสานด้วยตนเอง และสัปดาห์ที่ 8 เด็ก
สามารถสานลาย 1 และลาย 2 โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสานที่แตกต่างกันและออกแบบการสานด้วยตนเอง 
เช่น เส้นยกใช้กระดาษโปสเตอร์สี เส้นขัดใช้ใบตอง สานลาย 1 

 
ข้อเสนอแนะ 

1)  การส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปของเด็กปฐมวัย ควรให้เด็กจัดกระท ากับ
วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่เป็นของจริงและหลากหลาย เช่น กระดุม ลูกปัด หลอดกาแฟ เมล็ดพืช  

2)  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และลักษณะการคิดต่างๆ เช่น คิดวิเคราะห์ คิดหลากหลาย คิดริเริ่ม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/4 
โรงเรียนบ้านอากาศที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 23 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ
การเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด และแบบทดสอบวัดการเขียนค า
พ้ืนฐาน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 2  ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  และค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.52/82.83  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้ 
 

ABSTRACT 
           The purpose of this research was to develop to attain the efficiency index of 80/80 
basic word writing skill exercise In Thai Languange for prathomsuksa 1 students. The samples 
used in this study were 23 pratomsuksa 1 students of Ban Akat School in the first semester 
of academic year 2013, obtained through cluster random sampling. The instruments 
comprised of 5 packages of basic word writing skill exercise in Thai Languange for 
prathomsuksa 1 students and 20 items of three multiple choices  basic word writing skill 
test. The reliability of this achievement test was 0.92. The data were analyzed by 
percentage, mean and standard deviation. 
 The finding was as follows: 
 The efficiency of basic word writing skill exercise in Thai Languange for prathomsuksa 
1 students was 85.52/82.83 which according to the criteria of 80/80. 
 
ค าส าคัญ   
 การเขียนค าพ้ืนฐาน  การพัฒนาการเขียน  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  
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ความส าคัญของปัญหา 
 การเขียนเป็นทักษะส าคัญอย่างหนึ่งในทักษะทางภาษาทั้ง 4  แต่การที่จะเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้ น ต้ อ ง อ า ศั ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ฝึ ก ฝ น  ก า ร เ ขี ย น ที่ ดี จ ะ ต้ อ ง มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ 
อันได้แก่ เนื้อหา การวางรูปแบบ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ รวมทั้งการจัดล าดับความคิด
และการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน เพ่ือท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ของ
ผู้เขียน  
 การเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร จะพบว่า นักเรียนที่
เรียนจบการศึกษาระดับนี้แล้ว ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน และ             
การเขียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากหลักสูตร การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนของครู ดังจะเห็นได้จากการวิจัยหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นพบว่า ในวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะด้าน
การเขียนสะกดค านักเรียนมีทักษะต่ ามาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านนี้ก็ต่ ามากเช่นกัน (กรมวิชาการ , 
2552) จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) โรงเรียนบ้านอากาศ ปีการศึกษา 2554 วิชา
ภาษาไทย พบว่า การอ่านออกเสียงมีผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 91.84  อยู่ในระดับดี แต่ส าหรับการเขียนนั้นมี
ผลสัมฤทธิ์เพียงร้อยละ 64.40 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
3, 2555) แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
กว้างขวางยิ่งขึ้น (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2546) 
ที่ว่า  การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ของเรื่องที่สอนได้อย่างช านาญ ครูจ าเป็น
จะต้องกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เข้าใจแล้วด้วยเทคนิคต่างๆ   จึงจะสามารถ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจนั้นให้เป็นทักษะที่ช านาญได้ ดังนั้น กิจกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน             
จึงมีความจ าเป็นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบ นามพลกรัง (2545)               
สุวารีย์  เมืองครุธ (2546) จริง  ภาประเวศ (2547) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ  สามารถน ามาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ  สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอากาศ อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร และจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) โรงเรียนบ้านอากาศปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 4 วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย  ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว นั้ น  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
การเรียนรู้  ด้ วยการฝึกทักษะของผู้ เ รี ยนมีความส าคัญเป็นอย่ างยิ่ ง   ดั งนั้น  ผู้ วิ จั ยจึ ง ได้ พัฒนา  
แบบฝึกทักษะ  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปประกอบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  และกลวิธีในการเขียนสะกดค าใน
ภาษาไทยต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาแบบฝึกทั กษะการ เขียนค า พ้ืนฐาน ส าหรั บนัก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  1   
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านอากาศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 ห้องเรียน  จ านวน 197 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนบ้านอากาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 23 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1 แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด 
  2.2 แบบทดสอบวัดการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 2  ข้อ   
 3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษไทย โรงเรียนบ้านอากาศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยศึกษา เนื้อหา ความคิดรวบยอด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้จากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ค าพ้ืนฐาน และการวัดผลและ
ประเมินผล 
  3.2 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดการ
เขียนค าพ้ืนฐาน   
  3.3 น าเครื่องมือฉบับร่าง ทั้ง 2 ชนิด อันได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน และ
แบบทดสอบวัดการเขียนค าพ้ืนฐาน เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ การใช้ภาษา และพิจารณาหาจุดบกพร่อง พบว่า มีเนื้อหามากเกินไป 
รูปภาพไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา ผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ และเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น 
  3.4 น าเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย 1) แบบฝึกทักษะ ตรวจสอบโดยใช้ค่าความ
สอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหา (IOC: Index  of  Item  Objective  Congruence) และน าไปทดลอง 
นักเรียนกลุ่มรายบุคคล กลุ่มย่อย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และ 2) แบบทดสอบวัดการเขียนค าพ้ืนฐาน 
ตรวจสอบโดยใช้ค่าความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหา ( IOC: Index of Item Objective  
Congruence) 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.1 บันทึกข้อความเพ่ือขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือการศึกษา                       
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ 
  4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 5 ชุด  
  4.3 ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  
ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจแก่นักเรียน  มีการวัดและประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
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  4.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ทั้ง  5 
ชุด ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดการเขียนค าพ้ืนฐาน จ านวน 20 ข้อ สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนไปด้วย 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที ่1 การทดลองแบบรายบุคคล เพ่ือปรับปรุง โดยน าแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  ไปทดลองใช้
กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและอ่อนอย่างละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 3 คน เพ่ือหาภาษา เพ่ือดู
ความเหมาะสมของเนื้อหา  กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ  การใช้ภาษา การวัดและประเมินผล พบว่า เนื้อหาไม่
สัมพันธ์กัน เวลาไม่เหมาะสม ภาษาท่ีใช้ไม่กระชับ รูปแบบสีสันและภาพประกอบไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ผู้วิจัย
จึงได้ปรับปรุงจัดเรียงล าดับเนื้อหาให้สัมพันธ์ ใช้ภาษาให้กระชับ ปรับภาพประกอบใหม่ให้เหมาะสม  
 ตอนที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มย่อย โดยน าแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และอ่อน คือ กลุ่มเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน  และอ่อน 3 คน รวมเป็น 9 คน เพ่ือดู
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ซ้ าอีกครั้ง พบว่า บางชุดยากเกินไป เวลา
ที่ใช้ในการสอนไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงโดยการเพ่ิมเวลาในการด าเนินกิจกรรม ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  
 ตอนที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Try out) หลังจากน าผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน เก็บรวบรวมคะแนน
ระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบการเขียนค าพ้ืนฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ 
คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ผลดัง ตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (E1) 
 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ชุดที่  1 
ชุดที่  2 
ชุดที่ 3 
ชุดที่ 4 
ชุดที่ 5 

70 
70 
70 
70 
70 

1358 
1364 
1397 
1366 
1399 

59. 4 
59.3  
6 .74 
59.39 
6 .83 

84.35 
84.72 
86.77 
84.84 
86.89 

รวม 350 6884 299.30 85.52 (E1) 
 

 จากตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  ส าหรับ
นัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1 พบว่ า  คะแนนระหว่ าง เรี ยน โดยการใช้ แบบฝึกทักษะ   
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ทั้ง 5 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 299.3  จากคะแนนเต็ม 350 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.52 แสดงว่า  
มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.52 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
 

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรียน 350 299.30 85.52 1E  
หลังเรียน 20 16.57 82.83 2E  

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.57 คิดเป็นร้อยละ 82.83 ดังนั้นแสดงว่า แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 85.52/82.83 ซึ่งศึกษาได้จากผลของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 299.30 คิดเป็นร้อยละ 
85.52 คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 16.57 คิดเป็นร้อยละ  82.83 แสดงว่า แบบฝึกทักษะ
การเขียนค าพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกที่  ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2546) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ ( 21 E/E ) ให้มีค่าเท่าใดนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า มักตั้งไว้ 80/80  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ 2E โดยผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ที่  80/80 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช  มองพิมาย (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื่อง การเขียนค าที่ ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กน กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
ผลการวิจัยปรากฏ คือประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนค าที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
แม่น  กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ผลการทดสอบระหว่างเรียน 
จ า ก ก า ร ท า แ บ บ ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ  เ รื่ อ ง  ก า ร เ ขี ย น ค า ที่ ไ ม่ ต ร ง ต า ม ม า ต ร า ตั ว ส ะ ก ด  แ ม่ ก น   
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.83 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.55 แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.83/85.55 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้  และยัง
สอดคล้องกับ ประไพ จั่นยาว (2551)  ได้ท าการวิจัย  แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่ อง  
การเขียนสะกดค ายาก ส าหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพ 83.20/81.90  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น  วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย  เ รื่ อ ง  ก า ร เ ขี ย น ส ะ ก ด ค า ย า ก  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  และ สมบัติ พลอยศรี 
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(2554)  ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ นาแ บบ ฝึ ก เ ส ริ ม ทั กษ ะกา ร อ่ า นแล ะ เ ขี ย นค า ป ร ะส ม 
ในแม่ ก. กา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.82/84.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไ ว้   น อ กจ ากนี้ ยั ง ส อดค ล้ อ ง กั บ  จุ ไ ร รั ต น์  จ ร ร ย า  ( 2555)  ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒน า 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัด
ปทุ ม ธ านี มี ผลการวิ จั ย  ดั งนี้  คื อ  แบบฝึ กทั กษะการ เ ขี ยนสะกดค าภ าษา ไทย  ของนั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 คือ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  81.72/80.94  และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าภาษาไทย หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  ซึ่งผลจากการวิจัยที่แบบฝึก
ทักษะที่มีประสิทธิภาพในครั้งนี้อาจกล่าวว่า แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นเป็นแบบฝึกที่
น่าสนใจ เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีภาพประกอบที่สวยงาม อักษรมีขนาดเหมาะกับวัยของผู้เรียน 
และค าอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย จึงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่
มอบหมายในระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี   
 2. แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยสร้าง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
กระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับ มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน มุ่งเน้นท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียน สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี อีกทั้งยังเป็นส่วนเพ่ิมเติม หรือเสริมจากหนังสือเรียน  เป็น
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ได้จัดท าอย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเสริมทักษะ
ทางภาษาให้คงทน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกของธอร์นไดค์ (Law of Exercise) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งใดๆ ก็
ตามที่มีการฝึกหัด หรือกระท าซ้ าบ่อยๆ จะท าให้ผู้ฝึกหัดมีความคล่องแคล่ว และสามารถท าได้ดี (Law of 
Use) ซึ่งภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ผู้เรียนจะมีทักษะในทางภาษาดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าบ่อยๆ 
(สุจริต เพียรชอบ และคนอ่ืนๆ, 2538) นอกจากนี้ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นผู้วิจัยค านึงถึงหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ที่ส าคัญๆ คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectioned Theory) ของธอร์นไดค์ (Thondike) ว่าเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละชั้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ 
คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่า สภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ  ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้ว แต่จิตใจยังไม่พร้อมแล้วถูกบังคับให้กระท าจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ
แห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ดังนั้น การสร้างความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ และคงทนถาวร และกฎแห่ง
ความพอใจ (Law of Effect) ทีว่่า ผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้ว ถ้าได้รับผลที่พอใจย่อมอยาก
เรียนต่อไปอีก แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็ไม่อยากจะเรียนรู้ หรือเกิดความเบื่อหน่าย   ทั้งนี้ อาจเกิดจากการ
ได้รับการเสริมแรงตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์  (Skinner, 1972) ท าให้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และการจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของหลักสูตรเป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
  1.1 แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 น าแบบฝึกทักษะนี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลต่อผู้เรียนต่อไป 
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  1.2 ก่อนท าการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน ครูควรศึกษา เนื้อหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการใช้แบบฝึกทักษะอย่างละเอียด เพ่ือน าไปชี้แจงและแนะน าผู้เรียนให้เข้าใจ 
  1.3 แบบฝึกทักษะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่อาจสอนแทนครูได้
ทั้ ง ห ม ด  ดั ง นั้ น  ค รู ค ว ร ส ร้ า ง ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น พ ร้ อ ม กั บ 
การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะนี้ และขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด คอยอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน พร้อมเสริมแรง เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า และออกแบบการจัดท าแบบฝึกทักษะ ให้ตรงตาม
จุดประสงค์ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนค าพ้ืนฐานนี้ เพ่ือจะได้น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่า มีการพัฒนาความรู้หรือไม่ เมื่อได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐาน 
  2.3 แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นนอกจากน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยัง
สามารถน าไปใช้สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
  2.4 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะได้ทราบผล
การใช้ในระดับที่กว้างข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/82.86 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to develop the computer assisted instructional 
lessons on electromagnetic waves for mathayomsuksa 6 students in the Akatumnuaysuksa 
School on  the criterion of 80/80. The subjects used in this study were 35 mathayomsuksa 6 
students in the Akatumnuaysuksa School in the first semester of the academic year 2013, 
The instruments used in this study were the computer-assisted instructional lessons on 
electromagnetic waves mathayomsuksa 6 students Akatumnuaysuksa School, formative 
exercises and 40 items of an achievement test with the reliability of 0.87. The data were 
analyzed by mean percented and standard deviation. 
 The finding of this study was the 82.00/82.86 efficiency of the developed computer 
assisted instructional lessons which met the established requirement of 80/80. 
 
ค าส าคัญ   
            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นยุคที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การเรียนรู้ผ่านทางการสอนทางไกลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางและเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะยิ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาและการสอนมาก
ยิ่งขึ้นการเรียนการสอนในอนาคตจึงมีแนวโน้มเป็นการเรียนการสอนแบบไม่มีครู (ทิศนา  แขมมณี, 2554) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือสร้างคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนใน
ด้านวิธีคิด ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้  (Knowledge based 
society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) เพ่ือที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ยั่งยืน และที่ส าคัญที่สุด 
คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
(กรมวิชาการ, 2546) 
 ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทส าคัญกับทุกวงการ ทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธุรกิจบันเทิง ตลอดจนวงการศึกษา ดังที่  วิภา อุตมฉันท์ (2544) กล่าวไว้ว่า 
“ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี น าไปสู่การสอนประเภทใหม่ที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ซึ่งเป็นผล
มาจาก การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เป็นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนก าหนด และตัดสินใจโดยการเลือกวิธีการเรียนด้วยตนเอง  การน าคอมพิวเตอร์ไปช่วยใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยโยง เนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน 
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียนติดตาม หรือค้นหาความรู้ในบทเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ และประสบผลส าเร็จด้วยวิธีการของตนเองสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสอนแทนครูได้ 
เป็นการสนองธรรมชาติของคน ที่ไม่อยากรอใคร หรือ ไม่ชอบโดนบังคับให้หยุดนิ่ง เมื่อเขาคิดอยากท าอะไร 
อยากเรียนอะไรเขาสามารถศึกษาได้เอง เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
 จากสภาพปัญหา ที่ศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะขาดทักษะกระบวน การแก้ปัญหาการจัดระบบข้อมูลยังไม่ดีพอ มีการแสดง
ความคิดเห็นน้อย บางคนไม่ชอบและไม่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยให้เหตุผลว่าครูสอนไม่เข้าใจ และไม่ชอบ
การค านวณ โดยเฉพาะเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเหตุผล ดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
สาระที่ 5 เรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ าตามไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการ
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ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 23.36 คะแนน ระดับจังหวัดได้คะแนนเฉลี่ย 25.97 คะแนน และ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 27.33 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีค่าน้อย ทั้งนี้จากการส ารวจ 
พบว่า เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษานั้น ไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้รับการพัฒนา 
และขาดคุณภาพ ตลอดจนเนื้อหาบทเรียนในบางเรื่อง มีความยากและซับซ้อน โดยเฉพาะเรื่อง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า มีความเป็นนามธรรมมาก การที่จะสอนให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาอย่าง
สมบูรณ์นั้น เป็นไปได้ยาก และในส่วนของครูผู้สอนนั้น โดยทั่วไปแล้ว  ยังปฏิบัติการสอนโดยเรียบง่าย ใช้
ตนเองเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยขาดการใช้สื่อ และนวัตกรรม ขาดการวางแผน และ
การประเมินที่ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ในส่วนของผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ในวิธีการ
สอนของครู เบื่อหน่ายกับกิจกรรมการเรียนที่ซ้ าซาก เบื่อหน่ายกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก ดังนั้น จึง
กลายเป็นปัญหาอันส าคัญ ซึ่งท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูไม่สัมฤทธิ์ผล การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว เห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อที่มี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้นในสังคมปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการส่งเสริมให้ครูผู้สอน หรือ
นักวิชาการทางการศึกษาหันมาให้ความส าคัญ ร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และในส่วนของภาครัฐ ก็ควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
จริงจัง เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติยิ่งขึ้นไป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่มีทั้งภาพ 
เสียง การเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่สร้างความเร้าใจ ท าให้นักเรียน เรียนรู้ โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งยัง
สนองความต้องการของเด็ก และชี้ให้เห็นว่าการสอนแบบใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ือน ามาปรับใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 
หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 35 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
  2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ เรื่องคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า ใช้เวลา 20 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.8-1.00 
  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
  2.3 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งผู้วิจัยได้ท าการการประเมินคุณภาพ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกข้อมี
ความเหมาะสม โดยมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ 0.6-1.00 
  2.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จ านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียน เท่ากับ 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมดโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 
  3.1 ชี้แจงความเข้าใจและก าหนดข้อตกลงในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เวลาในการสอนรวม 20 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
  3.3 เมื่อสิ้นสุดการท ากิจกรรม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายแบบบทเรียนทั้ง 4 เรื่อง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 และประสิทธิผลของกระบวนการ E2 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความ
แปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
  4.2. หาค่าสถิติตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องค่าความยากง่าย                
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  4.3. หาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ผลการวิจัย 
 1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่าความคิดเห็น  ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
รายวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกประเด็นการประเมิน 
มีความเหมาะสม โดยมีความเหมาะสมระหว่าง 0.8-1.00  
 2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 ทุกประเด็นการประเมินมีความเหมาะสม โดยมีความเหมาะสมระหว่าง 0.6-1.00  
 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วิชาฟิสิกส์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ดังนี้ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา มีประสิทธิภาพ 82.00/82.86 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 หมายความ
ว่ามีค่าของคะแนนจากการท าแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง 4 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.80 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 40 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (

1E ) เท่ากับ 82.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.86 ค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ ( 2E ) มีค่าเท่ากับ 82.86 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ แสดงว่าสามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งแนวคิดในการสร้าง และ
พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์นั้น ได้อาศัยรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทน าเสนอเนื้อหา ดังแนวทางของสุรีรัตน์  ชัยฤทธิ์. (2551) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 
88.93/89.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และ จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง
การสร้างเว็บเพจ โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
 ยุนเฟียร์ (Yunfei, 2003) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักเรียน 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจของนักเรียน กับสภาพการเรียนผ่านเว็บไซต์  (web-base) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ (online) 100 % นักเรียนจะมาที่สถาบันเพียงครั้งเดียว เพ่ืออบรม
การใช้โปรแกรม แล้วท าการวัดระดับความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ถามความคิดเห็น และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  
 โดยรูปแบบการเรียน แบบแยกกันเรียนพบว่า ระดับความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ที่มากขึ้น 
มีผลท าให้ นักเรียนมีความพึงพอใจมากขึ้นด้วย การวิจัยของ (Yunfei, 2003)  ดังกล่าว ได้สนับสนุนแนวคิดใน
เรื่อง ของตัวแปรความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์
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ช่วยสอน โดยความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ถูกน ามาเป็นตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวัย รวมถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กับแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนสนใจจัดเนื้อหาให้ตรงจุดประสงค์ มีความยากง่ายพอเหมาะกับวัย 
ระดับชั้นของนักเรียน  เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีค าชี้แจงที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ มีคุณภาพเหมาะสม ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผน การน าเสนอกิจกรรม การฝึกทักษะสอดคล้อง และเหมาะสมกับเนื้อหา 
กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก การวัดผลและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้  สามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นบทเรียนที่มีที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ มีระเบียบแบบแผนและมี
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยมีผู้ เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า เพ่ือให้ได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 จาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาควรมีการเพ่ิมเติม 
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างสีสัน น่าเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนมากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรให้ค าแนะน าวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 ควรให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพ่ือศึกษาผลระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง
เรียน 
  2.3 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
เช่น การท าแบบฝึกทักษะหลากหลายรูปแบบ 
  2.4 ควรมีการวิจัยในระดับโรงเรียนและสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านโซง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักเรียน 45 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บทเรียน  2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/83.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to develop computer assisted instruction on the important 
days in Buddhism and Buddhist Rites, Learning Area of Social Studies, Religion and Culture, 
Mathayom Suksa 1, to have the efficiency equal to 80/80. The sample group of this study 
consisted of 45 Mattayom Suksa 1/2 students who were studying in semester 2, academic 
year 2012, Ban Song School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5, 
using the Cluster Random Sampling method. The tools of data collection included 1) 
computer assisted instruction on the important days in Buddhism and Buddhist rites, 
Learning Area of Social Studies, Religion and Culture, Mattayom Suksa 1. The content was 
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divided into 12 units, and 2) 40 items of learning achievement test on the important days in 
Buddhism and religious rites with 4 choices. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. 
 The result of the study revealed that the computer assisted instruction on the 
important days in Buddhism and Buddhist rites, Learning Area of Social Studies, Religion and 
Culture, Mathayomsuksa 1, had the efficiency equal to 82.78/83.94 which met the criteria 
80/80. 
 
ค าส าคัญ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
 
ความส าคัญของปัญหา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนตลอดหลักสูตร 12 ปี การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ รู้ คุณค่ าของตั ว เอง  และอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ า งมีความสุข เป็นกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้  
ที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ 5 สาระได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม จึ ง เ ป็ น ศ า ส ต ร์ 
แห่งการเรียนรู้จากแขนงวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม 3 ด้าน คือ ความรู้ 
ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติและค่านิยม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้  ศ า ส น า  ศี ล ธ ร ร ม  แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม เ ป็ น ส า ร ะ 
การเรียนรู้ที่  1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดการเรียน  
การสอนในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้น ครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ในบรรยากาศและ
สถานการณ์ที่ครูจัดให้ผู้เรียนได้คิดเอง  ปฏิบัติเองและน าไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างพึงพอใจ การ
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มจะช่วยให้ครูมีข้อมูลที่ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสม  สนองตอบความต้องการ  ความถนัด ความสนใจและวิธีการหรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คน และบทบาทส าคัญยิ่ง คือ ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้น สื่อการเรียนรู้มีบทบาทส าคัญในการที่จะกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ในสามองค์ประกอบส าคัญคือ เนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา 
ใจ และคุณลักษณะ  ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเหตุดังกล่าวครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ควรจะต้องพิจารณาเพ่ิมเติมพ้ืนฐานความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาของครูผู้สอนด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและจะต้องพิจารณา
เลือกสรรจัดหาหรือผลิตขึ้น เพ่ือน ามาประกอบการเรียนรู้หรือช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ครูผู้สอนควรระมัดระวังในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ก็คือการใช้สื่อนั้น ต้อง
สนองตอบความต้องการทางการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าสื่อของจริงสื่อวัสดุ หรือโสตทัศนศึกษาหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจะไม่ใช่สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมจริง ๆ ถ้าหากครูผู้สอนไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าสื่อที่จะ
น าไปใช้นั้นมีความจ าเป็นอย่างไร จะเกิดผลต่อการเรียนการสอนอย่างไรซึ่งหลักการและแนวความคิดของสื่อ
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การเรียนรู้ควรประกอบด้วยองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้  และพลังในการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คุณลักษณะของสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียน
บ้ าน โซ ง  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา อุบลราชธ านี   เ ขต  5  ในปี ก า รศึ กษ า 
ที่ผ่านมา ผู้ศึกษาพบว่ายังมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น จ านวนเวลาที่ใช้ในการเรียนมีอยู่อย่างจ ากัด ขณะที่
เนื้อหาของวิชามีอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดขึ้นส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน 
วันหยุดในเทศกาลหรือวันส าคัญต่าง ๆ ที่ตรงกับช่วงเวลาที่ใช้เรียนปกติท าให้สูญเสียเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดลง
ไปอีก  ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จัดนักเรียนเข้าชั้น
เรียนแบบคละกันระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนระดับสูง ปานกลางและต่ า ท าให้นักเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ ามีปัญหาในการเรียนที่มักเรียนไม่ทันเพ่ือน ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน  ท าให้เรียนไม่ทัน
เพ่ือนและเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างมาก และปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย แปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาส่วน
ใหญ่จะเป็นหัวข้อธรรม ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ท าให้ยากแก่การจ า และเข้าใจ จึงท าให้เกิดความเบื่อ
หน่ายและมีทัศนคติในทางลบต่อการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ  ผ่านทาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ซึ่ง
เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอนจะท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ  นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที    ซึ่งเป็นการช่วย
เสริมแรงให้แก่ผู้เรียน และในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ประกอบด้วยในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ส่งผลด้านบวกต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น
ผลงานวิจัยของ ชาตรี  ต่างสมปอง (2547) ที่ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง ฆราวาสธรรม 4 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า  ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาสุดใจ  พานุรัตน์ (2548) ที่ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 61 และนัก เรี ยนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก นอกจากนี้  พระมหาสมคิด    
อุททะวัน (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา วิชา
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
เรื่อง ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในการขาด
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และแปลกใหม่ และจากความส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นสื่อ
ที่ทันสมัย แปลกใหม่ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
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สูงขึ้นได้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถน าไปช่วยแบ่งเบาภาระและใช้แก้ปัญหาแก่
ครูผู้สอนอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  กลุ่ม
สาระการ เ รี ยนรู้ สั งคมศึ กษา  ศาสนาและวัฒนธรรมชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 1  ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโซงสี
วิเชียร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวนนักเรียน  450  คน     

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านโซง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 จ านวนนักเรียน 45 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 3.  เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ เนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1  ต า ม ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 

4. ระยะเวลาในการท าการทดลองท าการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาสัปดาห์ละ 
2 ชั่วโมง รวมจ านวน 12 ชั่วโมง ไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 

 5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 
บทเรียน ประกอบด้วย 1) วันมาฆบูชา  2) วันวิสาขบูชา 3) วันอัฏฐมีบูชา 4) วันอาสาฬหบูชา 5) วัน
เข้าพรรษา 6) วันออกพรรษา 7)วันธรรมสวนะ 8) พิธีทอดกฐิน 9 พิธีทอดผ้าป่า 10) ค าอาราธนาต่าง ๆ 11) 
การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการจุดธูปเทียน 12) การท าบุญงานมงคลและงานอวมงคล 

       5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
ศาสนพิธี เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน           
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ผลการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/83.94 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.78/83.94  หมายความว่า นักเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี่ย จากการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 12 บท คิดเป็นร้อยละ  82.78  และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.94  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์  80/80 ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวุฒิ  รัตตัญญู (2547) ได้ศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีป
เอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.48/82.17 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุดใจ  พานุรัตน์ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า แผนการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.05/80.05  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสมคิด อุททะวัน (2549) 
ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศาสนพิธี
ทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า 82/83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   เรื่อง ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
 1 .  บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง  วั นส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่เหมาะสม โดยศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ตลอดจนเทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากเอกสาร
ต าราต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง นอกจากนี้ยังได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและ
แก้ไขข้อบกพร่อง  พร้อมทั้งประเมินคุณภาพของบทเรียน  ซึ่งคุณภาพของบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  อีกทั้งยังผ่าน
การทดลองใช้เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองสอนจริง 
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก เสียง เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ ท า
ให้สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียนได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะไม่สับสนกับการเรียน  เพราะบทเรียนได้จัดเป็นระบบไว้มีการทดสอบวัดผลทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  ผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สร้างควรมีความรู้ในการสร้างกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวการตกแต่งภาพเป็นอย่างดี เพราะจะท าให้การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
น่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียนได้มากข้ึน รวมทั้งค านึงถึงการใช้สีตัวอักษร และสีพ้ืน เพราะมีความสัมพันธ์กับความ
ยากง่ายในการอ่าน และการรับรู้ของผู้เรียน ควรค านึงถึงความชอบและความสนใจของเด็กเป็นส าคัญ  
  1.2  การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนควร
ศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการซักซ้อมความเข้าใจสื่อและการศึกษาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่น าไปใช้เรียนให้มีพร้อมใช้งาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในระดับชั้นอ่ืน ๆ ด้วย 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับรูปแบบอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเซือม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ จ านวน 
5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.29/85.07 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop learning packages on Life and Health for 

Mathayomsuksa 1 Students of Sakonnakhon Primary Educational Service Area Office 3 on the 
set criterion of 80/80. The samples used in this study were 21 Mathayomsuksa 1 Students of 
Ban Suam School in the first semester of academic year 2013, obtained through Cluster 
Random Sampling. The instruments comprised on 5 packages of Learning Packages on Life 
and Health for Mathayomsuksa 1 Students, 5 lesson plans and 30 items of four multiple 
choices achievement test. The reliability of the test was 0.92. The data were analyzed by 
percentage, mean and standard deviation. 
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  The finding was as follows: 
 The efficiency of The Development Learning Packages on Life and Health for 
Mathayomsuksa 1 Students of Sakonnakhon Primary Educational Service Area Office 3 was 
86.29/85.07 which attained on criterion of 80/80.  
 
ค าส าคัญ   

ชุดการเรียนรู้ ชีวิตและสุขภาพ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ               
การสอนที่มีประสิทธิผล มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น ครูผู้สอนควรเสาะแสวงหาวิธีการ เพ่ือให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จปรัชญาแนวคิดและ
เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งพัฒนาพฤติกรรม 5 ด้านของผู้เรียนคือ ด้าน
ความรู้ (Cognitive Domain) ด้านเจตคติ (Affective Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor or Skill 
Domain) ด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Domain) ด้านสังคม (Social Domain) ซึ่งการพัฒนา
พฤติกรรมทั้ง 5 ด้านของผู้เรียนเป็นผลรวมการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากการเกิดประสบการณ์
ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (กรมวิชาการ, 2551) และปั จจุบันปัญหาที่พบใน 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาก็คือ การขาดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ       
ขาดอุปกรณ์ฝึก เด็กไม่ชอบเรียน เบื่อหน่าย ขาดทักษะการท างานกลุ่ม ขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง                
(Self Esteem) และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (สุขสันต์ หัตถสาร, 2550)  

ชุดการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามระบบกระบวนการ เป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเชื่อถือได้ ช่วยลด
ภาระของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนจะด าเนินกิจกรรมตามค าแนะน าท่ีมีไว้พร้อมแล้ว ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสียเวลา
และงบประมาณผลิตสื่อการสอนใหม่ ท าให้ครูมีเวลาเตรียมการสอน และศึกษาเพ่ิมเติมในเนื้อหาที่ชุดการ
เรียนรู้ก าหนด  

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่  3 (มัธยมศึกษาปีที่  3)             
ปีการศึกษา 2554 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สกลนคร 
เขต 3 มี คะแนนเฉลี่ย ( X ) ระดับเขตพ้ืนที่มีค่า 49.13 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด (50.98) ระดับสังกัด 
(51.16) ระดับประเทศ (50.87) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) นั่นย่อมแสดงว่า การจัดการ
ศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่า ชุดการ
เรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่ครูสร้างขึ้น ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดและองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม และเกิดความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จ (จีรภัส  บัวสุวรรณ, 2547) สามารถช่วยครูที่ไม่มีความรู้และความช านาญ
ในเรื่องที่สอน และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิด
ขอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงสนใจที่จะสร้างชุดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
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ประสิทธิภาพ เป็นการตอบสนองหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของวิชาสุขศึกษาให้สูงขึ้น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในกลุ่มโพนแพง – บะหว้า สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีโรงเรียนบ้านบะหว้า 
โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน และโรงเรียนบ้านเซือม จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 73 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเซือม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 21 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
2.1 ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 5 ชุด เวลา 12 ชั่วโมง 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผน เวลา 12 ชั่วโมง   
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านเซือม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส ก ล น ค ร  เ ข ต  3  โ ด ย ศึ ก ษ า  เ นื้ อ ห า  ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด  แ ล ะ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ 
การเรียนรู้จากคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และการวัดผลและประเมินผล  

3.2 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง ชุดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

3.3 น าเครื่องมือฉบับร่าง ทั้ง 3 ชนิด อันได้แก่ ชุดการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา และพิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ น ามาแก้ไข
ปรับปรุงให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น 
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3.4 น าเครื่องมือทั้ ง  3 ชนิ ดที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน                      
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย  

3.4.1 ชุดการเรียนรู้ ตรวจสอบโดยการหาค่าความสอดคล้องของโครงสร้างและ
เนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) 

3.4.2 แผนการเรียนรู้ ตรวจสอบโดยใช้แบบชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อย เหมาะสมน้อยที่สุด 

3.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาค่าความสอดคล้องของโครงสร้าง
และเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1 บันทึกข้อความเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา เสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซือม   
4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   
4.3 ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้

ค าแนะน าและให้ก าลังใจแก่นักเรียน มีการวัดและประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทั้ง 5 ชุด ทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ   
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One by One) เพ่ือปรับปรุง ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง 
ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยน าชุดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียน ที่มีผล
การเรียนสูง ปานกลางและอ่อนอย่างละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 3 คน เพ่ือ ดูความเหมาะสมของเนื้อหา 
กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ การใช้ภาษา การวัดและประเมินผล พบว่า เนื้อหาไม่สัมพันธ์กัน เวลาไม่เหมาะสม 
ภาษาที่ใช้ไม่กระชับ รูปแบบสีสันและภาพประกอบไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงจัดเรียงล าดับ
เนื้อหาให้สัมพันธ์ ใช้ภาษาให้กระชับ ปรับเปลี่ยนภาพประกอบใหม่ให้เหมาะสม  

ตอนที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group) เพ่ือปรับปรุง ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและ
สุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกครั้ง โดยน าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนสูง ปานกลาง และอ่อน คือ กลุ่มเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน  และอ่อน 3 คน รวมเป็น 9 คน เพ่ือดูความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ซ้ าอีกครั้ง พบว่า ข้อสอบย่อยแต่ละชุดยากเกินไป เวลาที่ใช้ในการ
สอบไม่เหมาะสม ค าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงโดยการเพ่ิมเวลาในการด าเนิ นกิจกรรม 
ปรับปรุงภาษาท่ีใช้และค าชี้แจงในการใช้ให้กระชับ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ตอนที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Try out) หลังจากน าชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปท าการทดลองทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และกลุ่มเล็ก และได้รับการปรับปรุงแก้ไข
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เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ครั้ง จึงน าไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเซือม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน แล้วน าผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  1E  
ของชุดการเรียนรู้ โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าใบงาน แบบฝึกหัด  แบบทดสอบย่อย
ประจ าชุด ทั้ง 5 ชุด และ  2E  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยหาจากค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ  
             ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 2/E1E )   
 
คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรียน 100 86.29 86.29 1E  
หลังเรียน 30 25.52 85.07 2E  

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 86.29 คิดเป็นร้อยละ 86.29 และ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.52 คิดเป็นร้อยละ 85.07 แสดงว่า ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง 
ชีวิตและสุขภาพ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

ชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ  
5 ด้าน เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ การใช้ภาษา การวัดผลและประเมินผล  มีประสิทธิภาพ 
86.29/85.07 ซึ่งศึกษาได้จากผลของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน พบว่า  มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 
86.29 คิดเป็นร้อยละ 86.29 และทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.52 คิดเป็นร้อยละ 85.07 แสดง
ว่า ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2546) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ ( 21 E/E ) ให้มีค่าเท่าใดนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า มักตั้งไว้ 80/80 ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E  และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ 2E โดยผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ที่ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บังอร อาจวิขัย (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า การพัฒนาชุดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สื่อการเรียนรู้เป็นรูปภาพ  
วิดิทัศน์ CD .ใบงาน สิ่งตีพิมพ์ จะเร้าความสนใจให้ผู้เรียน ท าให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและชุดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.61/82.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ด้ศึกษาเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอน ชุดเปิดประตูสู่กลไกระบบในร่างกายเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน พบว่า ชุดการเรียนการสอน ชุดเปิดประตูสู่กลไกระบบในร่างกายเรา มี
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ประสิทธิภาพ 89.75 / 88.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ทั้งนี้ เป็นเพราะชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง 
ชีวิตและสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู้เรียนมี  ส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีรูปแบบที่น่าสนใจ ภาพประกอบสวยงาม ขนาดของตัวอักษรชัดเจน เข้าใจง่าย 
และมีการวัดผลและประเมินอย่างเป็นระบบ เหมาะในการน าใช้ในการพัฒนา 
 การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชน ท าให้เกิดทักษะในการดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัว มีการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักของทฤษฎี  การเชื่อมโยง (Confectioned Theory) 
ของธอร์นไดค์ (Thondike) ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแต่ละชั้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่กล่าวว่า สภาพความ
พร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้ว แต่จิตใจยังไม่พร้อมแล้วถูกบังคับให้
กระท า จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ดังนั้น การสร้างความมั่นคงของการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ 
คงทนถาวร และกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ที่ว่า ผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้ว และ
จากการเสริมแรงทั้งในและนอกห้องเรียน เนื่องจากการได้รับการเสริมแรงตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ  สกินเนอร์ (Skinner, 1972) จากเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง ก็ยิ่ง  ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกิดสัมฤทธิผล เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของไทยให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การใช้ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ จะให้
ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐาน ในทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน เพราะส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้วยตนเอง 
ถ้าไม่มีพ้ืนฐานทางด้านภาษาที่ดีแล้ว จะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการศึกษา ครูควรชี้แจงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
หรือจัดแบ่งกลุ่มไว้ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อน 

1.2 ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและสุขภาพ ครูควร
เน้น เรื่อง ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม การท ากิจกรรมกลุ่ม และการมีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้ง
การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นการเรียนรู้ก็อาจไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง 

1.3 ในขณะจัดการเรียนการสอน ครูควรเน้นพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เช่น ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาครอบครัว ความขัดแย้งและความรุนแรงของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นี้ 

เพ่ือจะได้น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกในโอกาสต่อไป 
2.2 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาระวิชาอ่ืนๆ หัวข้ออ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ

การเรียนรู้ของผู้เรียนว่า มีการพัฒนาความรู้เช่นเดียวกับการใช้ชุดการเรียนรู้ ชีวิตและสุขภาพหรือไม่   
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอ่ืนๆ ในบริบทที่

ใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะได้ทราบผลการใช้ในระดับที่กว้างขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือเรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION CREATIVE WORK.OF HAND 

BEAUTIFUL INDIGO CLOTH FOR MATTHAYOM SUKSA 5 STUDENTS 
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Napapron Wongsuriyawan, Angkana Karanyathikul, and Sak Suwonnachaiy  
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง                
ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัด (IOC) 

ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.58/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop the computer assisted instruction 

creative work of hand beautiful indigo cloth for Mathayom Suksa 5 students to meet the set 
criterion of 80/80. The subjects in this study included 30 Mathayom Suksa 5 students at 
Akatumnuaysuksa School, Akatumnuay district, of the academic year 2013, under the Office 
of Sakonakon Educationl Service Area Zone 23, obtained by cluster random samplings. The 
instruments in this study were the lessons of computer assisted instruction creative work of 
hand beautiful indigo cloth for Mathayom Suksa 5 students the evaluation of Computer 
assisted instruction and 30 items of achievement test. The data were analyzed by mean, 
percentage, standard deviation and content validity, efficiency used the index of objective 
congruence (IOC). The result of the research was as follows: 
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The efficiency of the lessons of computer assisted instruction creative work of hand 
beautiful indigo cloth for Mathayom Suksa 5 students was 81.58/83.33, which met the 
criterion of 80/80. 

 
ค าส าคัญ   

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ  เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ละประเทศจึงมีความจ าเป็นจะต้องเตรียมประชากรของประเทศให้มี
ความสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ เกิดขึ้น การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรของประเทศเพ่ือให้เป็นคนดีมีปัญญา มีศักยภาพสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
พร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก (อรรณพ  แสนนา, 2549) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะที่ส าคัญ คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก 
และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในวงการศึกษา ถือได้ว่าเป็นการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการจัดสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
การที่จะให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีดังกล่าวได้ ครู
ต้องจัดหาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากเรียนใน
ห้องเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดได้ว่าจ าเป็นต่อการศึกษาในปัจจุบัน โดยใช้หลักการไม่มีครู 
(Instruction without Teacher) เป็นการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนหรือเรียกว่า 
(Programmed Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องได้แก่ คอมพิวเตอร์ ท าให้การศึกษาพัฒนาไปอย่างมาก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ทุกเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสามารถดูข้อมูลเหล่านั้นซ้ าๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามครูยังคงมีบทบาทอ่ืนๆ เช่น บทบาทในการวาง
แผนการเรียน การติดตาม การเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา  แขมมณี, 2552) 

การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับประชากรของประเทศไทย 
ให้พร้อมที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ นักเรียนเป็นประชากรที่ส าคัญที่สุดของประเทศที่
ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี และก้าวทันโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เป็นกลุ่มสาระที่ต้องมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะในด้านทักษะการท างาน การประกอบอาชีพ ให้
นักเรียนรู้จักสร้างชิ้นงานประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความสนใจ และ
สามารถน าไปอาชีพในอนาคตได้ ฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนมีศักยภาพที่ดีมีคุณภาพ ครูต้องหาแนวทางจัดหา
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สื่อใหม่ๆ มาพัฒนาให้ทันสมัย น่าในใจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากเรียนในห้องเรียน  

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการประกอบอาชีพของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าอ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร พบว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม จัดเป็นอาชีพที่ส าคัญอย่างหนึ่งใน
ท้องถิ่น ของกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้าส่งเป็นสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ้าย้อมคราม และ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จังหวัดสกลนคร นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมกันมากในท้องถิ่น และต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการ
รักษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามข้ึน 

จากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ 
ที่ใช้ทักษะการปฏิบัติ ปัญหาที่พบปัจจุบันครูไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่น่าสนใจทันสมัย ท าให้
นักเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และไม่สนใจในการเรียน ผู้วิจัยจึงหาแนวทางให้นักเรียน ใช้ทักษะการ
ปฏิบัติให้คล่อง และเร็วขึ้นโดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และการสาธิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติจนเกิดทักษะ มีความช านาญ และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต 

การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยการใช้สื่อที่สามารถเรียนซ้ าได้ตามต้องการและลงมือ
ปฏิบัติตามได้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ผู้วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือเรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นและสุริยา สายหยุด (2544) อ้างถึงใน กนก  จันทร์ทอง ได้กล่าวถึง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ครูผู้สอน หรือผู้เรียนน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ 
มีประโยชน์หลายประการดังนี้ 1) ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง 2) เป็นสื่อการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทาง 
3) ส่งเสริมการเรียนเสริมของผู้เรียน 4) แก้ปัญหา ตัวต่อตัว 5) ส่งเสริมการเรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีความยืดหยุ่น ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสนองความต้องการในการเรียนของผู้เรียนได้
ตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน และมีความสุขในการเรียนด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อ สามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง ท าให้นักเรียนสนใจกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีความสามารถในการท างานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และฝึกทักษะการปฏิบัติได้คล่องแคล่ว  และ
ช านาญ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1. ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 23 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 
 1.2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเราส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ 
วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเราส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัย ได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเราส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามข้ันตอนการพัฒนา รูปแบบของ ADDIE Model ดังนี้ 
1.ขั้นศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์  

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม. 4-6 รายวิชางานประดิษฐ์ 
1.3 วิเคราะห์ผู้เรียนด้านข้อมูลพ้ืนฐานการเรียนพิจารณาจากความรู้ความสามารถหรือ

ศักยภาพของผู้เรียน ความสนใจความต้องการของผู้เรียน 
1.4 ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เนื้อหาที่ใช้สอนเป็นหัวเรื่องโดยให้เหมาะสมกับ

เวลาเหมาะสมกับผู้เรียน และวิเคราะห์ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียน 
1.5 ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะในส่วนที่จะน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้สอดคล้องกับความคิดรวบยอดของหัวเรื่อง  
1.6 น าจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ละข้อมาวิเคราะห์หากิจกรรมการเรียนการสอน จัด

กิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
1.7 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเทคนิค และวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้ 

2.1 เลือกแหล่งข้อมูลจาก หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งาน
ประดิษฐ์ และเอกสาร วารสารต่างๆ ที่เก่ียวกับงานประดิษฐ์ 

2.2 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ จ านวน  2  ชั่วโมง 
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้                                 จ านวน  2  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องการประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อจากผ้าย้อมคราม           จ านวน  2  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประดิษฐ์กิ๊บติดผมจากผ้าย้อมคราม                   จ านวน  2  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่องการประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าย้อมคราม        จ านวน  3  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่องการประดิษฐ์ที่รองแก้วน้ าจากผ้าย้อมคราม              จ านวน  3  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่องการประดิษฐ์ที่รองจานจากผ้าย้อมคราม                 จ านวน  3  ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  เรื่องการประดิษฐ์ผ้าคลุมโต๊ะจากผ้าย้อมคราม                จ านวน  3  ชั่วโมง 
 1. เขียนเค้าโครงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนประเภทเสนอเนื้อหา การฝึกทักษะ
ปฏิบัติ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ หรือ วีดีโอ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จะอยู่ในรูปไฟล์ประกอบด้วย 
  1.1 วัตถุประสงค์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) ค าชี้แจงในการใช้สื่อ การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึง ขั้นตอน และวิธีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่าง
ถูกต้อง 3) เนื้อหาสาระในบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบท้ายบทเรียน  
  1.2 ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 

 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามที่วางแผนไว้พิจารณาออกแบบปกสีพ้ืน
หลัง โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบอักษร สีอักษร ภาพประกอบ และข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง   

 2) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ ให้ค าเสนอแนะ น ามาปรับปรุง แก้ไข   

 3) น าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาตรวจสอบ ให้ค าเสนอแนะ และน าไปปรับปรุง
แก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 4) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
2. ขั้นทดลอง 
 2.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ไปใช้กับ
นักเรียน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักเรียน เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 1 คน และเรียนอ่อน 
1 คน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์
จากปีการศึกษา 2555 

 ในขณะที่นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
หาข้อบกพร่องเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร เนื้อหา สีพ้ืน ภาพประกอบ ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน น าผลมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนน าไปทดลอง ผลจากการทดลองพบว่า 1) ขนาดตัวอักษร
เล็กไป 2) สีของตัวอักษรควรให้ตัดกับสีพื้น 3) มีค าที่สะกดผิด 4) เสียงดนตรีประกอบไม่เหมาะกับเนื้อหา และ
เสียงดังเกินไป ผู้วิจัย ได้น าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ ได้แก่ ปรับขนาดตัวอักษรให้
ใหญ่ขึ้น ปรับสีของตัวอักษรให้ตัดกับสีพ้ืน แก้ไขค าผิด ปรับเสียงดนตรีประกอบไม่ให้ดังเกินไป ก่อนน าไป
ทดลองกับกลุ่มเล็กต่อไป 

3. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group testing) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าคราม
สวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 9 คน ประกอบด้วยนักเรียน เรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน โดยพิจารณา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์จากปีการศึกษา 2555 
ในขณะที่นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยคอยสังเกตอย่างใกล้ชิดเพ่ือหาข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับขนาดตัวอักษร เนื้อหา สีพ้ืน ภาพประกอบ ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของแบบทดสอบ และน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนน าไปทดลอง ผลจากการทดลองพบว่า 1) สีพ้ืนเข้มเกินไป 2).ภาพประกอบไม่
ชัดเจน 3).ภาษาท่ีใช้ออกเสียงควบกล้ าไม่ถูกต้อง 

ผู้วิจัย จึงได้น าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ ได้แก่ ปรับสีพ้ืนให้อ่อนลง 
ภาษาท่ีใช้ออกเสียงควบกล้ าให้ถูกต้อง ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

4. ทดลองภาคสนาม (Field Testing) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือ
เรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ให้นักเรียนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย หลังจาก
จบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้ว ท าการทดสอบท้ายบทเรียนในแต่หน่วย และท าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง บันทึกคะแนนเพื่อน าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) น าผลการประเมินของกลุ่มทดลองภาคสนามมาวิเคราะห์เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเราส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือเรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการสร้างแบบประเมินจากหนังสือและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน รายการที่
ประเมินมีดังนี ้

ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 2) ด้านภาพ ภาษา 3) ด้านตัวอักษรและสี 4) ด้าน
แบบทดสอบ 5) ด้านการจัดการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

3. ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินตามข้อ 2.2.1.2 โดยประเมินความเหมาะสมของ
ประเด็นการประเมินโดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
   ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินมีความเหมาะสม 
   ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าประเด็นการประเมินมีความเหมาะสม 
   ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินไม่เหมาะสม 

4. ขั้นประเมิน ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไข 

5. ขั้นสรุป น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 5  

วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่องผ้าครามสวยด้วยมือ
เรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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1) ศึกษา วิเคราะห์เอกสารการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
พุทธศักราช 2551 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์  และหลักการสร้างและวิเคราะห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2530) 

2) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ให้
ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร และต้องการคัดเลือกไว้ใช้ให้ครอบคลุมเพียง 
30 ข้อ 

4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่
ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การสอนและเนื้อหา และด้านการวัดผล พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือ
ตรวจแก้ไขเพ่ิมเติม 

5) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือประเมิน
หาค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC)  

6) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปใช้ในการทดลอง ซึ่งค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจ านวน 40 ข้อ มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00  

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
1) ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เพราะวัดตาม

จุดประสงค์ได้จริง  
2) ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 0.50 แสดงว่า แบบทดสอบขาดความตรงตามเนื้อหา ไม่ได้วัดตามจุดประสงค์ 

ต้องตัดทิ้งหรือแก้ไข 
3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความยากง่าย (Difficulty) และค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power)                                   

4) คัดเลือกข้อที่มีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.50-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้ค่าตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ 

5) น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยวิธีการค านวณจากสูตร KR-
20 โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ - รชิาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.84  

6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเพ่ือใช้เป็น
แบบทดสอบส าหรับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองหาประสิทธิภาพ ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2556  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คนมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1) ชี้แจงแนะน า เกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 ชั่วโมง เก็บคะแนนจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง 8 หน่วย
การเรียนรู้ คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เป็นคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการในการ
เรียน ( 1E )  

3) ด าเนินการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากเรียนครบทั้ง 8 หน่วย คะแนนที่ได้เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการ
เรียนหลังเรียน ( 2E ) 

4) เมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัด (IOC)  

2) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น
การประเมิน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน 

3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเราส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 โดยใช้ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 
 
ผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.58/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

  
อภิปรายผล 

คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทุกหน่วย
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสม ระหว่าง 0.6-1.00 ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่วางไว้ และยึดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ ของธอร์นไดด์ได้กล่าวว่าการฝึกหัดท าให้เกิดความสมบูรณ์เต็มพร้อม การกระท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ  ย่อมท า
ให้เกิดความคล่องแคล่ว และสามารถท าได้ดี และทฤษฎีการเรียนรู้ของ สกินเนอร์ ที่กล่าวว่าการออกแบบการ
เรียนการสอนก็ควรจะค านึงถึงความแตกต่างกัน การออกแบบการเรียนการสอนก็ควรจะค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ผู้วิจัยได้สร้างตามความเหมาะสมของเนื้อหา วัย ระดับผู้เรียน มีตัวอย่างที่ถูกต้อง 
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และได้น าเสนอแนะต่างๆ                  
มาปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชนะ ศรีเพ็ญ(2555)  ได้
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบ และเทคโนโลยี              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.33/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา มีจินดา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของ
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 87.26/86.76 ตามสมมุติฐานการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 โดยได้ยึด
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  ของธอร์นไดด์และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ สกินเนอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชนะ ศรีเพ็ญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วาสนา มีจินดา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ท าให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติได้คล่องและช านาญขึ้น 

2. นักเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือ
เรา ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ทันสมัยน่าสนใจ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผ้าครามสวยด้วยมือเรา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ภูมิศาสตร์

ประเทศไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23จ านวน 1 ห้อง จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.98 

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 

ABSTRACT 
 The  objective  of  this  study  was  to  develop  the  multimedia  computer-assisted  
instruction  on  the topic of Thailand  geography  for  Matthayomsuksa 1  students  on  the  
criterion  of  80/80.  The  subjects  used  in  this  study  were  38  Matthayomsuksa 1  
students  of  Akatumnuaysuksa  School  under  the  Secondary  Education  Service  Area  
Office  23  in  the  first  semester  of  academic  year  2013.  The  instruments  used  in  this  
study  were  the  multimedia  computer assisted  instruction  on  the  topic  of  Thailand  
geography  for  Matthayomsuksa 1  students and  an  achievement  test on geography  of 
Thailand  for  Matthayomsuksa 1  students.  The data were analyzed by mean, percentage, 
standard deviation and content validity. 
      The  efficiency  of  the  developed  multimedia  computer assisted  instruction  
was  83.13/82.98  which  was  higher  than  the  established  criterion.   
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ค าส าคัญ   
           บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
เป้าหมายส าคัญโดยการพัฒนามีความครอบคลุมทั้งด้านความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุภาพความส าเร็จตามจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ววิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่
ต้องมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดการเรียนรู้แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการดังกล่าวมีลักษณะส าคัญ
คือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการคิดการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ก าหนดแนวคิดวางแผนและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผู้เรียนได้บูรณาการข้อมูลข่าวสาร
หรือสารสนเทศและหลักการไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 การจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมาไม่ตอบสนองกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ควรทั้งนี้เพราะ             
การจัดการเรียนมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาละเลยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองอันเป็น
ผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้แต่ไม่มีความคิด (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2542) ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จะต้องมุ่งเน้นที่
ผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นจุดปรับเปลี่ยนในการปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ
คิดเป็นท าเป็นมีทักษะในการจัดการมีคุณค่าและมีค่านิยมที่ดีและรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง                   
(รุง่  แก้วแดง,  2542) 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลา
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนมีความอดทนอดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมี
คุณธรรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ในรายวิชาสังคมศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา2554 ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.06 ภาคเรียนที่2 
คะแนนเฉลี่ย 2.75 สาเหตุมาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องในด้านผู้สอนไม่น าเทคนิคในการน าเสนอรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผู้เรียนเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเร่งสอนให้จบเนื้อหาโดยครูมุ่งหวังการถ่ายทอดความรู้ของ
ตนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ได้โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้านนักเรียนพบว่านักเรียนไม่กล้าแสดงออกขาดทักษะในการท างานกลุ่มขาดโอกาสที่จะร่วมเรียนและมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  และใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจากหลักฐานงานวิจัยที่จัดท าขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้มี    
การสนับสนุนแนวคิดที่ว่าเมื่อน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนท าให้ผลของการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (พิสุทธา  อารีราษฏร์, 2551) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรูปแบบการสอนรูปแบบ
ใหม่อย่างหนึ่งของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และจัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบความมุ่ง
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หมายของการศึกษาตามเอกัตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาวิชาได้ด้วยตนเองช่วยให้
ผู้เรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะและเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียนของตนให้ทัน
ผู้อื่นได้ทั้งยังกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้อยากเรียนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้การตอบสนอง
ที่รวดเร็วแสดงข้อมูลได้ท้ังตัวเลขตัวอักษรเสียงการเคลื่อนไหวซึ่งท าให้ดูเหมือนจริง (กิดานันท์  มลิทอง, 2543) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกับครูกล่าวคือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้คนเรียนเก่งสามารถเรียนได้เก่งขึ้นคนอ่อนสามารถพัฒนาตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ดังนั้นผู้สอนสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยการสอนให้มีประสิทธิภาพ (สุรางค ์ สีโท, 2545) 
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดพัฒนาสื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสนองนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตาม
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวมา ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนการสอนท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จ านวน 1 ห้องจ านวน38 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียหมายถึงสื่อคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าเสนอเนื้อหา

ที่มีการเชื่อมโยงภายในเล่มสร้างแบบให้ทราบค าตอบได้ทันทีโดยน าเสนอเนื้อหาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จ านวน 30 ข้อ  

3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

มัลติมีเดียและการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนั้นน ามาก าหนดโครงสร้างส่วนประกอบที่
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ส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียคือชื่อชุดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าชี้แจง
ส าหรับครูและนักเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแต่ละชุดเนื้อหา 

 3. ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์
ประเทศไทยทั้งหมดรวม 4 ชุด 

 4. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยทั้ง4
ชุดเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา
เสนอแนะข้อบกพร่องจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 5. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงและให้ค าแนะน าปรุงแก้ไข 

 6. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยทั้ง4
ชุดไปทดลองใช้ (Try out) หาประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One by One) และแบบกลุ่มเล็ก (Small 
Group) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
พบประเดน็ปัญหาและได้ปรับปรุงด้านภาษาให้เหมาะสมปรับปรุงตัวอักษรให้มีขนาดเท่ากันปรับปรุงในการใช้
เสียงให้ดังเสมอกันและการบรรยายแก้ไขด้านการลงทะเบียนเข้าเรียนแก้ไขปุ่มต่างๆ ให้คงท่ี 

 3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
 3. วิเคราะห์มาตรฐานสาระการเรียนรู้เนื้อหาตัวชี้วัดและก าหนดจ านวนข้อสอบให้

ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยข้อสอบมีการวัดพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ความจ าความเข้าใจ
และการน าไปใช้ 

 4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ              
4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อต้องการใช้ 30 ข้อ 

 5. น าแบบทดสอบที่สร้างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับตัวชี้วัด (IOC) 

 6. น าแบบทดสอบไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษาและเคยเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยแล้ววิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27 %  สูง
ต่ าของจุงเตฟานและวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (Kuder  Richardson) ผลที่ได้ ค่าระดับความยาก (p) ระหว่าง0.25 - 0.67ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.24 
– 0.82  ค่าความเชื่อม่ัน 0.84 คัดเลือก จ านวน  30  ข้อจัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยส าหรับนักเรียน                      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพ 1E / 2E  เท่ากับ 83.13/82.98 ตามเกณฑ์ 80/80 
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อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายคือ ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยหลัง
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
หมายความว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดท าอย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่
เหมาะสม กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างและออกแบบการพัฒนาตามล าดับขั้นทาง
วิชาการ ดังนี้ 

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม 
กล่ า วคื อ   ได้ ศึ กษาการออกแบบและ พัฒนา บท เรี ยนคอม พิว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมั ลติ มี เ ดี ย                               
(ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2546) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดีย  ตลอดจนได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการทดลองกับกลุ่มทดลองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ โดยน าผลการทดลองไปปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการน าเสนอความรู้ตลอดจนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมัลติมีเดีย จากการศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการน าความรู้จากการอบรมสัมมนาเพ่ือมาสร้างและ
พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่มีความดึงดูดใจ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้
นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนของตนเองได้ทันทีรวมทั้งเป็นการตอบสนองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

1.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้สร้างขึ้นตามหลักจิตวิทยาของนักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น 
สกินเนอร์ (Skinner, 1986) ได้กล่าวถึง หลักการเสริมแรงว่า การเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ประกอบด้วยการตอบสนองที่แสดงออกมาการเรียนรู้ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองและจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสิ่งเร้า  และกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลว่า “ถ้าผู้สอนไม่สามารถแยกแยะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ก็ไม่สามารถท าให้การ
เรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพได้” หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้องกับ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้เกิด
จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and 
error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวกับพยายามใช้
รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าต่อไปเรื่อยๆ 
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1.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 83.13/82.98 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจรีพรรณ  ศรีม้า (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องเซตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพ 81.65/80.39 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของนิรัชฎา  น้อยนรินทร์ (2553) ได้
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง
ประเพณีไทยแสกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.44/89.43 และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของประกายเพชร  อุทรังษ์ (2553) ได้ศึกษา             
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค ากริยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีพอใช้เท่ากับ  
85.30/84.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของชญาภา ชมพูจักร์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ88.33/82.17 และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ตลอดจนงานวิจัยของจารุวรรณ  
โฉมเฉลา (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้เหตุผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/83.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด80/80  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจนงานวิจัยของบังอร  ประโยชริด (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค านามชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.71/84.12  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ     
ไชยเกตุ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย 
นี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลต่อผู้เรียนต่อไป 
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1.2 ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียให้ละเอียดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งไม่อาจสอนแทนครูได้ทั้งหมดดังนั้นครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู 
และนักเรียนให้เกิดข้ึนพร้อมกับการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียนี้และครูควรดูแล
เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดคอยอ านวยความสะดวกช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเสริมแรงเพ่ือให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.4  ในการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์
ประเทศไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มท าให้พบปัญหานักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มขาด
ความรับผิดชอบในงานที่กลุ่มมอบหมายให้ปฏิบัติอีกทั้งท างานไม่เป็นระบบครูผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและ
แก้ปัญหานักเรียนในด้านพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกและการวางเงื่อนไขแบบการ
กระท าหรือครูควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

1.5 การก าหนดเวลาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียนี้จะต้องด าเนินการ
แบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะต้องก าหนดเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาโดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน เพ่ือที่จะได้ทราบผลการใช้ในระดับที่กว้างขึ้น 

2.2 ควรศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์
ประเทศไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อตัวแปรตามด้านอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความคงทน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์ จากใบตอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวนนักเรียน 35 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทเรียน และ                     
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ จากใบตอง เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.10/82.48 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop the computer assisted instruction 
about material from banana leaves for Prathomsuksa 6 students in Career and Technology 
as 80/80 efficiency criteria. The sample consisted of 35 students that registered semester               
2 year 2012 Namyuen school Namyuen district the office Ubonratchathani area 5, obtained 
by cluster sampling. The research instrument were the computer assisted instruction about 
material from banana leaves from Prathomsuksa 6 students in Career and Technology for 1 
set, divided by 6 lesson and material of achievement about material from banana leaves 
was objective about 30 items. The descriptive statistics were percentage, average and 
standard deviation. 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา (ฉบับพิเศษ) 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

283 

 The results of study about the computer assisted instruction about material from 
banana leaves for prathom six students that 80/80 efficiency were 83.10/82.48. 
 
ค าส าคัญ  
           การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานประดิษฐ์จากใบตอง 
   
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส้าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก้าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส้าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิ ดความสมดุล ต้อง
ค้านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก้าหนดให้
ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 กลุ่ มสาระการ เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพ่ือให้สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พ่ึงตนเองได้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงก้าหนดการ
เรียนที่ยึดงาน กระบวนการจัดการและแก้ปัญหาเป็นส้าคัญบนพ้ืนฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลัก
ในการท้างานและการจัดการอย่างมีระบบงานที่น้ามาฝึกฝน เป็นงานเพื่อการด้ารงชีวิตครอบครัวสังคมและงาน
เพ่ือการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากบูรณาการ  ความรู้ ทักษะ และ
ความดีที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก้าหนด 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนต้อง
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง และการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ้าเป็น
ส้าหรับผู้เรียน เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องให้ความส้าคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่ง
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เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
(ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) ซึ่งสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ครูผู้สอนมีบทบาทส้าคัญยิ่งในการจัดท้า พัฒนา และเลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาควรให้การส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการน้าสื่อไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างหลากหลายและเพียงพอ โดยการ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพทั้งใน
สถานศึกษา และชุมชน รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ  ผ่านทาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมเรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังที่กิดานันท์  มลิทอง (2543) ได้กล่าวถึง     
การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาไว้ว่า สามารถใช้ได้ทั้งในด้านการบริหารและใช้ในด้านการ
เรียนการสอน หรือที่เรียกว่า การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-Based Instruction: CBI) คือ การใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน เพ่ือให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอนใช้คอมพิวเตอร์จัดการและการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส้าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เป็นการน้าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอนจะท้า
ให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่นเดียวกับการเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน และในแต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร 
ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วยในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ท้าให้
ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาจากหนังสือเรียน 
ส่วนสื่อ อุปกรณ์จะเป็นใบงาน รูปภาพ วีดิทัศน์ ซึ่งบางครั้งผู้เรียนไม่ได้ให้ความสนใจ จึงส่งผลให้การเรียนการ
สอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการน้าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครูผู้สอนที่จะท้าให้บทเรียนน่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนไม่ท้อแท้                
เบื่อหน่าย จึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในกลุ่ม โซงสีวิเชียร 
อ้ า เ ภ อ น้้ า ยื น  ส้ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี  เ ข ต  5  ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่  2  
ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 13 ห้องเรียน จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้า
ยืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ้านวนนักเรียน               
35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา ท้าการทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 6 สัปดาห์ๆ      
ละ 2 ชั่วโมง รวมจ้านวน 12 ชั่วโมง ไม่รวมการปฐมนิเทศและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. ขอบข่ายเนื้อหา เนื้อหาทีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย คือ เนื้อหาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระที่ 1 การด้ารงชีวิตและครอบครัว หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง 
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทเรียน 
  5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ 
 6. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ ตามล้าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  6.1 การสร้างและการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จาก
ใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                       
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือก้าหนดเนื้อหาในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งาน
ประดิษฐ์จากใบตอง 2) ศึกษาหลักการและแนวทางออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากหนังสือ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน: นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ของวุฒิชัย ประสานสอย (2547) และหนังสือ คู่มือ
การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Authorware7 ฉบับใช้งานจริงของธีรพงษ์  มงคลวุฒิกุล (2550) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) คัดเลือกเนื้อหาและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
งานประดิษฐ์จากใบตอง ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยที่ 6  เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง ซึ่งตรงกับสาระที่  
1 การด้ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะมีคุณธรรม มีจิตส้านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการท้างาน เพ่ือการด้ารงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับ       
งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทเรียน คือ  (1) ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จากใบตอง (2) การประดิษฐ์ถาดใบตองแสนสวย (3) การประดิษฐ์กระทงลอย (4) การ
ประดิษฐ์บายศรีปากชาม (5) การประดิษฐ์พานบายศรี และ (6) การจัดการอาชีพจ้าหน่ายบายศรี  4) น้า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง ที่สร้างเสร็จแล้ว พร้อมทั้งแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพในด้านเนื้อหาและการน้าเสนอ ด้านภาพ 
เสียง และการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพ และด้านการจัดการในบทเรียน 5) น้าคะแนนที่ได้จากการ
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ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์คะแนนความ
สอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัทธิยธนี, 2549)   
  6.2 น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
  การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1: 1) การทดลองในขั้นนี้เป็นการตรวจหาข้อบกพร่อง
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านต่างๆ เช่น ความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของการน้าเสนอ
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในบทเรียน คุณภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยน้าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ้านวน 
3 คน ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ให้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้งสังเกตผู้เรียนขณะใช้โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งที่ผู้เรียนเกิดปัญหาและน้ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น้าไปใช้ในการทดลองขั้นตอนไป โดยในขั้นนี้พบข้อบกพร่องและท้าการแก้ไข คือ ปรับปรุงข้อความเนื้อหา
บางส่วนที่พิมพ์ผิด ตกหล่น ท้าให้อ่านไม่ได้ใจความ และสื่อความหมายผิดพลาด  ปรับปรุงข้อเฉลยในส่วนของ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ไม่ตรงกับตัวเลือก และปรับปรุงการท้างานของปุ่มค้าสั่งต่าง ๆ ที่ไม่ท้างาน และ
ท้างานไม่ถูกตามค้าอธิบายปุ่ม และแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนอื่นๆ ที่พบเห็นเพ่ิมเติม 
  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (1: 10)  ผู้วิจัยได้น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
งานประดิษฐ์จากใบตอง ที่ผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในขั้นการทดลองแบบเดี่ยวแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5  จ้านวน 9 คน  ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน               
3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยด้าเนินการเช่นเดียวกับการทดลองแบบเดี่ยว พร้อมทั้งสังเกตผู้เรียนขณะใช้
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือหาข้อบกพร่องต่างๆ แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป โดยในขั้นนี้พบข้อบกพร่องและท้าการแก้ไข คือ ปรับปรุงรูปภาพกราฟฟิคต่างๆ ที่ใช้ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และปรับระยะเวลาในการแสดงให้กระชับขึ้น 
  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1: 100)  ผู้วิจัยน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มย่อย
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนน้้ายืน  
อ้าเภอน้้ายืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน
นักเรียน  35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์  80/80  
  การสร้ างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง  
งานประดิษฐ์จากใบตอง ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1) ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือ การวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2549)  
2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง  ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  จ้านวน  40 ข้อ ต้องการใช้จริง จ้านวน 30 ข้อ  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ทั้งหมด 3) น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขตามค้าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ 4) น้าแบบ
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ประเมิน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
  6.3 น้าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ละข้อ  
มาวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.5  ถึง 1.00 เพ่ือน้าไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ้านาจจ้าแนก 
  6.4 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการตรวจสอบเชิงเนื้อหาแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 จ้านวน  30 คน ที่เคยเรียนผ่านการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง งาน
ประดิษฐ์จากใบตอง มาแล้วในขั้นการทดลองแบบกลุ่มย่อย และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
  6.5 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่า
อ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของ Bernman (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ้านาจจ้าแนก (r)  ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
  6.6 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยสูตร  KR-20 ตามวิธีของคูเดอร์ 
ริชาร์ดสัน (Kuder-Ricahardson) (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .092 
  6.7 น้าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 30 ข้อ ไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  7.1 ก่อนการด้าเนินการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน โดยใช้แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ้านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเก็บข้อมูลไว้เพ่ือ
เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
  7.2 ก่อนการด้าเนินการทุกครั้ง ผู้วิจัยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการทดลองให้พร้อมใช้งาน 
  7.3 อธิบายวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เข้าใจ พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  7.4 ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์ จากใบตอง 
โดยผู้วิจัยคอยเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และแก้ปัญหา และคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
  7.5 เมื่อศึกษาจบเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้นักเรียน
ท้าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ้านวน 5 ข้อ ที่อยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่
ละหน่วยการเรียน โดยให้นักเรียนท้าลงในกระดาษค้าตอบที่แจกให้ในแต่ละหน่วยการเรียนจะมีใบงานให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตองตามหน่วยการเรียนนั้นๆ พร้อมทั้งประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน เมื่อนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทั้ง 6 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้
นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จ้านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่โปรแกรมบทเรียนจะสลับข้อสอบให้อัตโนมัติ 
เพ่ือไม่ให้ข้อสอบเรียงล้าดับตามเดิม 
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 8. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์
จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ง
ไว้ 
 9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
  9.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
  9.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) การหาค่าความยากของ
ข้อสอบ (Difficulty) 3) การหาค่าอ้านาจจ้าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้สูตรของเบรนแนน (Brennan) 4) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) และ                     
5) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการทดลองใช้แบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
ย่อย แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  
โรงเรียนน้้ายืน อ้าเภอน้้ายืน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ้านวนนักเรียน 35 คน น้าผลการทดสอบผู้เรียนจากการท้าแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  พบว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่างเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้จากการท้าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ทั้ง 6 บทเรียน อยู่ระหว่าง  82.86 - 83.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 6 บทเรียน  คิดเป็นร้อยละ 83.10 
แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  เท่ากับ 83.10 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
(E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80 ค่าหลัง พบว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากการ
ท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จาก
ใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 82.48 แสดง
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี      ที่ 6 มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 82.48 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.10/82.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก้าหนดไว้  
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 สรุปผลการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.10/82.48 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ83.10/82.48 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนน รวมเฉลี่ยระหว่างเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้จากการท้าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ทั้ง 6 บทเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.10 และได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 82.48 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.10/82.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก้าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของภัควลัญช์ญา ภูริณัฐวรวิบูล (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดดอกไม้แบบสากล พบว่ า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 80.19/93.98 และสอดคล้องกับประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550) ได้ศึกษา การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส้าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.32/81.28  ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้างและขั้นตอนการหา
คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการออกแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ  ได้ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือก้าหนดเนื้อหาในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง และศึกษาหลักการและแนวทางออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาก
หนังสือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน: นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาของวุฒิชัย ประสานสอย (2547) และหนังสือ 
คู่มือการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Authorware7 ฉบับใช้งานจริงของธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล (2550) เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วด้าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทเรียน คือ (1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จากใบตอง (2) การประดิษฐ์       
ถาดใบตองแสนสวย (3) การประดิษฐ์กระทงลอย (4) การประดิษฐ์บายศรีปากชาม (5) การประดิษฐ์พาน
บายศรี และ (6) การจัดการอาชีพจ้าหน่ายบายศรี แล้วจึงน้าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพในด้าน
เนื้อหา และด้านการใช้ข้อความหรือตัวอักษร ด้านการใช้เสียง ด้านเทคนิค และด้านการใช้ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว แล้วจึงน้ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน้าไปทดลองใช้เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท้าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.10/82.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 
  1.1 การน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษา
คู่มือครูล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการซักซ้อมความเข้าใจสื่อและการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ที่
น้าไปใช้เรียนให้มีพร้อมใช้งาน 
  1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย 
ดังนั้นในการเรียนควรมีหูฟังที่สามารถเพ่ิมและลดเสียงได้ เพราะจะท้าให้เสียงที่ออกมาทางล้าโพงไปรบกวน
ผู้อื่นได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน และกระบวนการท้างานกลุ่มของผู้เรียนด้วย 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ทุก
สาระการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกับผู้เรียน 
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือจากการสอนแบบปกติ 
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