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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่5 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 
2 ห้องเรียนโดยการเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที่ 2 
จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่าย 0.41 
– 0.64 ค่าอ านาจจ าแนก 0.27 – 0.55 และค่าความเชื่อมั่น 0.81 และ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย 0.32 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่า 0.27 – 0.64 
และค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น 



 
 1036 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Abstract 
 The purpose of this research were to 1) compare the learning achievements 
between using the 7Es learning cycle model and the traditional instruction, 2) compare 
the analytical thinking between using the 7Es learning cycle model and the traditional 
instruction. Samples were selected from Matthayomsuksa 5 students who were in the 
2nd semester of the academic year 2017 at Khokkathiamwithayalai School, Muang 
District, Lopburi Province by the samping of 2 classrooms. The samples were divided 
into 2 groups using Purposive Sampling. 10 students in a control group who were 
taught in the traditional instruction and another 24 students in an experimental group 
who were taught with the 7Es learning cycle model. The research instruments were 1) 
lesson plan 7Es cycle model, 2) lesson plan traditional instruction, 3) a learning 
achievement test of which difficulty was 0.41 - 0.64 discrimination was 0.27 - 0.55 the 
reliability was 0.81 and 4) analytical thinking test of which difficulty was 0.32 - 0.73 
discrimination was 0.27 - 0.64 the reliability was 0.83 The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and ancova 
 Results of the research: 
 1.  The student’s learning achievement on the topic of “Mechanical waves” 
after learning with the 7Es learning cycle model was higher than learning with the 
traditional instruction at .05 level of significance. 
 2.  The student’s analytical thinking on the topic of “Mechanical waves” after 
learning with the 7Es learning cycle model was higher than learning with the traditional 
instruction at .05 level of significance 
Keywords: Achievement, Analytical thinking, 7Es learning cycle model 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่ งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามากข้ึน เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่นกัน ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
การศึกษาแต่ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า  สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ก าลังศึกษาและหลักการที่แท้จริงทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงเกิด
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ความเบื่อหน่ายในการเรียน อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถระบุจุดมุ่งหมายได้เมื่อเรียนแล้วสามารถน าไปใช้
ประโยชน์อะไรได้ในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ตกต่ า และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Testing: O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ., 2560) เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าครึ่งของคะแนนเต็ม 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับชาติมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 32.28 และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชาติมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 31.62 
เท่านั้น 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจึง
ท าให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ า ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยังไม่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะคิดวิเคราะห์แยกแยะ ใฝุเรียนรู้ ช่างสังเกต และหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ วิธีการเรียนยังเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง  (สุมน  
อมรวิวัฒน์, 2540) ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ า และไม่ผ่านการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งด้านความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อีกด้วย ประกอบกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยที่ผ่านมาพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงความรู้ 
กระบวนการ ทักษะในการค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาที่หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นว่าควรหาวิธีการหรือรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ อาริสา  สุปน (2557) เรื่องผลการใช้ชุดกิจกรร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากงานวิจัยพบว่าหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ นั้นนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และงานวิจัยของบุญเรือง  คะเซ็นแก้ว (2555) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7E และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและแก้ไขวิกฤติการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาที่เกิดขึ้น 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยในสังคมโลกปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น สูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
 
 
 



 
 1039 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 64 
โรงเรียนมีนักเรียน 7,477 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างงา่ย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 24 คน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 

รวมเป็น 16 ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ตามหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งแบ่งเป็นเนื้อหา ดังนี้ 

1.  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น 
2.  คลื่นผิวน้ า 
3.  การซ้อนทับของคลื่น 
4.  สมบัติของคลื่น 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
1.  ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
  1.1  การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
  1.2  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
2.   ตัวแปรตาม คือ 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง คลื่นกล มีค่าความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.80 - 1.00 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
0.80 - 1.00 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.41 – 
0.64 มีค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.27 – 0.55 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.81 
 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.32 – 0.73 
มีค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.27 – 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เพ่ือขออนุญาตในการท าวิจัย 
 2.  แบ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จ านวน 24 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 คน 
 3.  ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยเครื่องมือชุด
เดียวกัน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 4.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้น    กลุ่มทดลองเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส่วนกลุ่มควบคุม
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 5.  เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดแล้ว  ผู้วิจัย
ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ด้วยเครื่องมือชุดเดียวกัน คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 6.  ตรวจผลการทดสอบ และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (พรรณ ีลีกิจวัฒนะ, 2555)  
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 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม 
 
ผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ
 

แหล่งของความแปรปรวน  SS df MS F p-value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 158.33 1 158.33 45.53* .000 
การจัดการเรียนรู้ 20.54 1 20.54 5.91* .020 
ภายในกลุ่ม 107.79 31 3.48     

รวม 298.00 33    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 45.53) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.91) เมื่อน า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดังจะเห็นได้จาก
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 2 
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ตาราง 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 30 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 11.92 2.98 18.63 3.05 18.50 61.67 
กลุ่มควบคุม 11.40 2.22 16.50 2.42 16.79 55.97 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 แสดงว่า ก่อนเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ
หลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 18.50 คะแนน และ 
16.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 61.67 และ 55.97 ตามล าดับ 

2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียน 

170.44 1 170.44 60.01* .000 

การจัดการเรียนรู้ 17.68 1 17.69 6.23* .018 
ภายในกลุ่ม 88.06 31 2.84     

รวม 294.24 33    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 60.01) และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.23) 
เมื่อน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดัง
จะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 20 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 8.71 2.20 14.25 2.91 15.06 75.30 
กลุ่มควบคุม 8.10 2.02 12.00 2.67 12.46 62.30 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 4 แสดงว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และหลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนน
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ใน
การปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการ
ปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 15.06 คะแนน และ 12.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 75.30 และ 
62.30 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 45.53) และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.91) เมื่อน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของ
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ คือ 18.50 คะแนน และ 16.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 61.67 และ 55.97 
ตามล าดับ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นนั้น ได้มีการวางแผนแต่ละ
ขั้นไว้อย่างชัดเจน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และมีการเร้าความสนใจโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความ
สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้และความถนัดของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจมีความอยาก
เรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบปกติเน้น
การเรียนตามที่ครูสอน ซึ่งครูผู้สอนมักจะสอนโดยเน้นเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลักจึงท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากนัก เหตุก็เพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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เพียง 3 ขั้น คือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยในขั้นสรุป ครูก็เป็นผู้สรุปให้กับผู้เรียนจึงท าให้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีนัก ซึ่งเป็นไปค ากล่าวของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวถึง
ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้คือ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาให้มีความ
ฉลาดขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบท างานเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้และเกิดการค้นพบได้
ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจได้จากภายใน ไม่เน้นการเรียนรู้แบบท่องจ า ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ถึงวิธีการและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้ผู้เรียนจดจ าในสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง  ๆ เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเรือน คะเซ็นแก้ว (2555) ที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 
ขั้น สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จากผลงานวิจัยของอาริสา สุปน (2557) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์  เรื่อง แสงและ
ทัศนูปกรณ์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น สูงกว่าของ
นักเรียนที ่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 60.01) และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.23) 
เมื่อน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วม
พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 15.06 คะแนน และ 12.46 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 75.30 และ 62.30 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการ
คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นหรือจากการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์วิเคราะห์หลักการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเรียงล าดับ
ความคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล เกิดการเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากลักษณะการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น แต่การจัดการเรียน
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เรียนรู้แบบปกติไม่มีการเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเดิมกับความรู้ใหม่ขาดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์เพราะครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงทางเดียว ท าให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นจึงส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน    ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของไฮเซนคราฟเป็นรูปแบบที่ครูสามารถน าไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตาม
ธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้อันจะท าให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วยตนเอง และนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่าครูเป็นเพียงผู้ท า
หน้าที่คอยช่วยเหลือโดยครูเป็นผู้คอยแนะน าและช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันประสบการณ์ จัด
สถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิดตั้งค าถามและลงมือตรวจสอบนอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถบนพ้ืนฐานของความสนใจ ความถนัด และความสามารถที่
แตกต่างระหว่างบุคคลอันที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาริสา สุปน (2557) ที่
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบ
เสาะหาความรู 7ข้ัน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจาก
มีขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย
อาศัยการลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า และแก้ไขปัญหาด้วยตัวผู้เรียนเอง 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการทดลองสอนฟิสิกส์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใน
เรื่องอ่ืน ๆ ที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ให้สูงขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับตัวแปรตาม
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบความคงทนต่อการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นต้น 
 
 
 



 
 1047 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  
 กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคก
กะเทียมวิทยาลัย ที่ได้อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท าให้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 Guidelines for Promotion of Ethics and morals for Students in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani 

Primary Education Service Area 2 
อรอุมา โตประเสริฐ(Onuma Toprasert) *  

ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ(Thitinun Doungsuwan) ทัปพิพัฒน์ สันตะวัน(Teeppipat Suntawan) 
1,2,3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

*Corresponding author. E-mail: onumatopra@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

วิธีด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 
529 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวมทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยการจัดประชุมสนทนา
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีปัญหาการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) อันดับรองลงมา ได้แก่ การ
วางแผน (Plan) การปรับปรุงแก้ไข (Act) และด้านการติดตามตรวจสอบ (Check) ตามล าดับ 
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2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีดังนี้ 1)  ด้านการวางแผน 
สถานศึกษาต้องประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมให้หลากหลาย และจัดกิจกรรมให้เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) ด้านการ
ด าเนินงานตามแผน ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกทุกขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ 3) ด้านการติดตามตรวจสอบ 
สถานศึกษาควรจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผลด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุกช่องทาง 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานสรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าไปปรับปรุง/แก้ไขการวางแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ค าส าคัญ: แนวทางการด าเนินงาน, คุณธรรม จริยธรรม, โรงเรียนขยายโอกาส  
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the problems and to propose the 

guidelines for the promote of Ethics and morals in the expanding educational 
opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. 
 The research was divided into two steps.     
 1. Study the problems of Ethics and morals in the expanding educational 
opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. 
 2. Propose the guidelines for the promote of Ethics and morals in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary 
Education Service Area 2. The sample of this research was 19 directors and 205 
teachers in the expanding educational opportunities school. Under office of 
Uthaithani Primary Educational Service Area 2. Select by way of simple random 
sampling. 

The research instrument used was a 5-level rating scale questionnaires with 
the reliability coefficient of 0.97. The statistics used in data analysis were percentage, 
mean and standard deviation.  

The research findings were as follows: 
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1. The problems of the Ethics and morals promotion in the expanding 
educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education 
Service Area 2, in overall, the problem was at the moderate level. When considered 
aspect by aspect it was found that the planned Implementation problem was at the 
highest level, and next to that were the problems of planning and Development and 
checking in the Ethics and morals promotion.     
 2. The proposed guidelines for the Ethics and morals promotion in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary 
Education Service Area 2 are as follows: 1) In planning, School Board must work 
together to define the various activities. The event has the participation of parents, 
community agencies and who is involved. 2) In the working, Those responsible 
should be operational by the scheduled calendar events. Teacher and stakeholders 
involved in the operation. The director must be encouraged. Support and facilitate 
the process regularly. 3) In the checking, Schools should prepare an assessment 
report to Uthaithani Primary Education Service Area 2 and. published to all sectors. 
Open to all sectors share their opinions about the performance of all channels. 4) In 
the improvement, Schools should be analyzed Collect and summarize To prepare 
the database. Use databases to update / modify planned operations morality. Ethics 
and morals of students. 
Keywords: Operational guideline, Ethics and morals, the expanding educational 
opportunities school 
 
 บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบันมีความรุดหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ อย่างมากมาย ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพ่ิมขึ้น จนหลายครั้งความ
สะดวกสบายเหล่านี้ กลายเป็นเปูาหมายหลักของการพัฒนาสังคม สมาชิกในสังคมเกิดความหลงลืม
ละเลยที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเอง ให้ทัดเทียมเท่าความรุดหน้าของ
วิทยาการที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่คุณธรรมจริยธรรมนั้นจะช่วยให้การใช้ความรุดหน้าของวิทยาการ
เหล่านี้เป็นไปในครรลองท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ดังที่ประจักษ์กันอยู่ทั่วไป  
 ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องประกอบไปด้วยความเจริญทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และความมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังเปูาหมายของการจัด
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การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั่นคือ การมีความรู้คู่
คุณธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2542, น. 3)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
และสถานการณ์ของสังคมไทยว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วคนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึด
ตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความ
อดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลส ารวจของศูนย์คุณธรรม
ร่วมกับนิด้าโพล ปี 2557 พบว่าปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชันและประชาชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า
จ าเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด ขณะที่การส ารวจการยอมรับพฤติกรรมทาง
สังคมของคนไทยที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ในปี 2557 เรื่องพฤติกรรมของการมีวินัยเช่น การข้ามถนนโดย
ใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย พบว่า กว่าร้อยละ 45 ท าเป็นบางครั้งหรือไม่ท าเลย ส่วน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต พบว่า คนไทยถึงร้อยละ 64.1 รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับพฤติกรรมการพูด
ภาษาไทยค าฝรั่งค า และกว่าร้อยละ 38.7 ที่รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกนุ่ง
สั้น สะท้อนถึงคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลดคุณค่าของ
ความเป็นไทย จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมไทย ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรประจาวัน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, น. 43-75)   
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุว่า ด้วยภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประเทศ
ไทยต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน ที่ส าคัญคือ การอยู่บนรากฐานของคุณธรรมซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีงามควรแก่การประพฤติปฏิบัติ การพัฒนาบุคคลโดยใช้คุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนา
คนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ซึ่ง 8 คุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ (กระทรวงศึกษา, 2560, ออนไลน์ ) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เขตการปกครองประกอบด้วยอ าเภอหนองฉาง อ าเภอ
บ้านไร่ อ าเภอลานสัก และอ าเภอห้วยคต มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้มีการก าหนดพันธกิจ (Mission) สอดรับกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีจุดเน้นด้านผู้เรียนที่เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รักชาติศาสน์กษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทยห่างไกล
ยาเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2, 2559, น. 12 ) โดยคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ เป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งที่ให้การ
ส่งเสริม ให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสถานศึกษาระดับอนุบาล - 
ประถม และระดับอนุบาล -มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ โรงเรียนขยายโอกาส  
  โรงเรียนขยายโอกาสเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานด้าน
การจัดการศึกษา 3 ระดับประกอบไปด้วย  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เพ่ือวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยปกติใช้เวลาเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
1 – 2  การศึกษาระดับประถม เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถข้ันพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 
6 ปี เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น
การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผู้ เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในทางวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย โดยปกติใช้เวลาเรียน 
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3 ปีเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2560,
ออนไลน์)  

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนเพราะต้องจัดการศึกษาในเวลาเดียวกัน ถึง 3 ระดับ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ รวมถึงการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและ
จากการค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียนขยายโอกาส พบว่าการ
ด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรนักเรียนยังมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่เหมาะสมหลาย
ประการ เช่น การพูดจาไม่สุภาพ สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทะเลาะวิวาท ลอกการบ้าน 
ทุจริตในการสอบ ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร มาโรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีจิตอาสา ไม่ดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม ใช้จ่ายฟุุมเฟือย ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ระบุไว้
ข้างต้น ทั้งที่ความเป็นจริงจากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ได้มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มาโดยตลอดแต่ผลที่พบ คือ นักเรียนยังขาดคุณธรรม 
จริยธรรม และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 เมื่อท าการศึกษา ค้นคว้า จากเอกสาร งานวิจัย ต่างๆ ถึงกระบวนการท างานในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแล้วพบว่า มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับแนวคิดวงจรคุณภาพ ของเดม
มิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do)   การ
ตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Action)  ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ
และใช้กันอย่างแพร่หลายในการด าเนินงานในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งมีการท างานเป็นขั้นตอนมีระบบตรวจสอบได้  แต่จะพบว่านักเรียนยังคงมี
ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ แต่งกายไม่เรียบร้อย ทะเลาะวิวาท 
ติดสารเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในกระบวนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

ซึ่งหากโรงเรียนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และมีแนวทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งแต่วัยอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขออกไปสู่
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สถาบันการศึกษาในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
ประเทศชาติ และประชากรโลก  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

2. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ทั้งหมด 259 คน  

กลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการใช้วิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกเป็น 
ผู้บริหาร 19 คน และ ครู 205 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ 
1. แบบสอบถามปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน

ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน รวม 60 ข้อ ดังนี้  1) 
ด้านการวางแผน (Plan) จ านวน 15 ข้อ 2) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) จ านวน 15 ข้อ 3) ด้าน
การติดตามตรวจสอบ (Check) จ านวน 15 ข้อ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

2. ร่างแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นตารางการบันทึก 
ประกอบ ด้วยข้อค าถามจากกระบวนการ 4 ด้าน คือ ) ด้านการวางแผน (Plan)  ด้านการด าเนินงาน
ตามแผน (Do)  3) ด้านการตรวจสอบ/ติดตาม (Check)  4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
 3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ส าหรับการประชุมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไปให้ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม คือผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
ระหว่างวันที่ 9-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 224 ฉบับ โดยได้ประสานกับโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างผ่านทางโทรศัพท์และส่งแบบสอบถามไปทางกล่องรับเอกสารของโรงเรียนต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ไว้ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
218 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.32 ของแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาบันทึกลงในแบบลงรหัสเพ่ือน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี สาขาหนอง



 
 1056 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย ธานี เขต 2 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 7 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าสถิติ
ตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย ดังนี่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อย
ละ (%) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โดยค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสังเคราะห์และหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียน ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (plan) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) และงานที่มีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนต่ าสุดคือ ด้าน
การติดตามและตรวจสอบ (Check) ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อพิจารณาปัญหารายข้อของแต่ละ
ด้านพบปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านดังแสดงในตารางที่ 2 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาในภาพรวมของการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
 

ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม X  SD ความหมาย ล าดับ 

 

1. ด้านการวางแผน (plan) 
2. ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
3. ด้านการติดตามและตรวจสอบ 
(Check) 
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   รวม  

3.36 
3.37 
3.30 
3.31 
3.33 

1.16 
1.11 
1.10 
1.12 
1.10 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2 
1 
4 
3 

     
 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต ด้านการด าเนินงาน (Do) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.37) และปัญหาด้านการติดตามและ
ตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.30)  

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านของการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 
ปัญหาการ

ด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกของการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 

X   

1.ด้านการวางแผน 
(plan) 

 
 
 

1. สถานศึกษาก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ท่ีมีความหลากหลาย 
2. สถานศึกษามีค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
3. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม

3.54 
 

3.47 
 

3.39 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกของการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 

X   

 
2. ด้านการด าเนินงาน

ตามแผน (Do) 
 
 
 
 

3. ด้านการติดตาม
และตรวจสอบ 

(Check) 
 
 
 
 

4. ด้านการปรับปรุง
แก้ไข (Act) 

ของนักเรียน อย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
1. ผู้รับผดิชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนตามโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
3. การปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบตัิงาน 
1. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุกภาคส่วน 
2. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
3.การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดในแผนการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรยีน 
1. สถานศึกษาน าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานสง่เสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะกรรมการระดมสมองเพื่อหาทางเสรมิข้อดี/จดุแข็งของการ
ด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีนให้เพิ่มข้ึน 
3.สถานศึกษามีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

 
3.54 

 
3.49 

 
3.39 

 
3.38 

 
3.35 

 
3.34 

 
3.50 

 
3.33 

 
3.32 

   

 
 จากตารางที่ 2 พบปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน โดยปัญหาสูงสุดของด้านการ
วางแผน(Plan) คือ  สถานศึกษาก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ที่มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ( X  =3.54 ) ปัญหาสูงสุดของด้านการ
ด าเนินงานตามแผน (Do) คือ ผู้รับผิดชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.54) ปัญหาสูงสุดของด้านด้านการติดตามและตรวจสอบ (Check) คือ 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
เผยแพร่กับทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.38) และปัญหาสูงสุดของด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) คือ 
สถานศึกษาน าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ( X  = 3.50) 
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2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มี 4 ด้านดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 

การ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

1.ด้านการ
วางแผน 
(Plan) 

1) การก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ มีการจัด
อบรมให้ความรู้คณะท างาน ประชุมคณะท างานเพื่อร่วมกันก าหนดกิจกรรมให้หลากหลาย จัด
กิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากร 
2) สถานศึกษามีค าสั่งก าหนดผู้รบัผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน ได้แก่ 
สถานศึกษาต้องมีค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนแต่ละด้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้บริหารต้องประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อท า
ความเข้าในและมอบหมายงานตามภาระงานแต่ละด้านและผู้รับผิดชอบต้องตระหนักและเห็น
ความส าคัญของค าสั่งโดยท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
3) การจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลงบประมาณของปีที่ผ่านมาและส ารวจความ
ต้องการในการใช้งบประมาณมาพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณภายในให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ และจัดหางบประมาณจากภายนอก เพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน 

2.ด้านการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
(Do) 

1) การศึกษาแผนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บริหารต้องประชุมท าความ เข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการด างาน ผู้รับผิดชอบร่วมกันศึกษาแผนและสรุปผลที่ได้จากการศึกษาแผน ก าหนด
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
2) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตาม
โครงการอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
และอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแต่ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
3) การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีรายงานผลการด าเนินงานทุก
กิจกรรมเป็นระยะ 
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การ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

3.ด้านการ
ติดตาม
ตรวจสอบ 
(Check) 

1) การน าผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุก
ภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด น ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ และให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุกช่องทาง 
2) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าเครือ่งมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่หลากหลาย 
น าเครื่องมือไปใช้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ สรุปผลติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนรายงานผู้บริหารทุกครั้ง  
3) การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ได้แก่ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมีการประเมินผลกับนักเรียนตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบทุก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนน าผลไปพัฒนาตนเอง 

4 . ด้ า น ก า ร
ปรับปรุงแก้ไข 
(Act) 

1) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ได้แก่ สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
แต่ละขั้นตอน สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าข้อมูลไปปรับปรุง/แก้ไข
แผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้ยืดหยุ่น สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
2) การระดมสมองเพื่อหาแนวทางเสรมิข้อดี/จดุแข็งของการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนใหเ้พิ่มขึ้น ได้แก่ สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อระดม
สมองหาทางเสริมข้อด/ีจุดแข็งของการด าเนินงานสรุปผลการระดมสมอง น าผลสรุปแนวทางเสรมิ
ข้อดี/จุดแข็งไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้
เพิ่มขึ้น  
3) การน าจุดแข็ง/จุดอ่อนไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ได้แก ่คณะกรรมการด าเนินงานรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ต่อผู้บรหิารสถานศึกษา สถานศึกษารายงานผลการปรับปรุงแก้ไขทุก
กิจกรรมใหเ้ป็นปัจจุบันและสม่ าเสมอ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมลู
สารสนเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง แนวการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2  มีประเด็นที่สามารถ
น ามาอภิปรายเพิ่มเติมได้ ดังนี้  
 1. จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ผู้วิจัยพบว่าปัญหาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาปัญหาในการด าเนินงานสูงสุดของงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแต่ละด้านสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านการวางแผน (Plan) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นระดับสูงสุด คือ การ
ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หรือ คณะท างาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายท าให้ไม่มีเวลาขาดการร่วมมือจากผู้ปกครองจึงไม่ทราบถึงกิจกรรมในการส่งเสริม
ของโรงเรียน สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่พบว่า ปัญหาด้านการวางแผนที่เกิดขึ้น
ระดับสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่อนข้างน้อย อีกทั้งการจัด
กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน และนักเรียนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนจัด
ขึ้น ขาดการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1.2 ด้านการด าเนินงานตามแผนงาน (Do) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ 
ผู้รับผิดชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานยังขาดศรัทธา ความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญของแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและร่วมกันศึกษา
แผนการด าเนินงานค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์ แก้วทา (2555) ที่พบว่า ปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านบุคลากรมีปัญหาในเรื่องการสร้างความ
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ศรัทธา ความตระหนัก ทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพงษ์ สุขสบาย และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ที่
พบว่า สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน รวมทั้งกระตุ้นให้ครูนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดแนวร่วมในการส่งเสริมพัฒนา
ไปร่วมกับสถานศึกษา 
 1.3 การติดตามตรวจสอบ (Check) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานศึกษา
จัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุก
ภาคส่วน ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาในการด าเนินงานมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ขาดงบประมาณที่
เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการน าผลการด าเนินงานมาประชุมร่วมกัน ท าให้การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินงานไม่เป็นระบบ และขาดการน ารายงานผลการประเมินการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ บุษยา เขื่อน
แก้ว (2555) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเรียน 
ประกอบไปด้วย ขาดงบประมาณในการบริหารจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลลากรครูขาด
ความรู้ความเข้าใจ ระเวลาด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่
พบว่า ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การประเมินนโยบายการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินผลตามโครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการด าเนินการตามนโยบายในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานศึกษาน า
ผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์และสรุปรวบรวมผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนแต่ละขั้นตอน  ขาดการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุง/แก้ไข
แผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และขาดความรู้ในการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชุ
ตินันท์ พกานวน (2556) ที่พบว่า สถานศึกษาไม่น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ ขาด
ความรู้ในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด การประเมินใช้เวลามากเกินไป ขาดเครื่องเมือที่จะใช้ประเมิน  ขาด
งบประมาณในการสร้างและจัดท าเครื่องมือประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) 



 
 1063 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ที่พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านการปรับปรุงแก้ไข  คือ 1) 
การน าผลการประเมินการด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนมาปรับปรุงแก้ไข  2) การน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรมของนักเรียน
ภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข 3) การน าผลการติดตามจัดท าข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ด้านการวางแผน (Plan) สถานศึกษาควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้คณะท างานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในแต่ละด้านให้หลากหลาย จัดกิจกรรมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรณ์ จันทาพูน (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรจัด
ประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนทางศาสนา 
วัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี การร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียน
และเยาวชน การเชิญชวนและการให้ความร่วมมือของบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่ มีความเห็น
ว่า โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการบริหารกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรส่งบุคลากรครูเข้า
รับการอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหาร
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็นว่า 
สถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชน และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
 2.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) ผู้บริหารต้องจัดประชุมมอบหมายงานและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการด างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
รายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมเป็นระยะ ผู้บริหารต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความ
สะดวกแต่ข้ันตอนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรจัดการ
ประชุมให้กับทุกฝุายเพ่ือรับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทุกฝุายควรมีส่วนร่วมใน
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การด าเนินงานและการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์  แก้วทา (2555) ที่มีความเห็นว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้องมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรม 
 2.3 ด้านการติดตามตรวจสอบ (Check) มีแนวทางดังนี้ คือ สถานศึกษาควรสถานศึกษาควร
มีการนิเทศกับกับและติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ มีจัดท ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเผยแพร่ ให้ทุกภาคส่วนทราบ 
โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผลด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุก
ช่องทาง สอดคล้องกับ สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ (2553) ที่มีความเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และต้องมีแผนการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นกล
ยุทธ์ หรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระวีระ ศรีพรม (2557) ที่มีความเห็นว่า 
โรงเรียนควรมีแผน และโครงการที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการก าหนดเป็นนโยบายของ
ทางโรงเรียน ให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และวางแนวทาง
ด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม เมื่อโรงเรียนมีการส ารวจปัญหาและค้นพบปัญหาแล้ว 
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไป การติดตาม ดูแล ตรวจสอบโครงการให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังเขตพ้ืนที่ต่อไป สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็นว่า 
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินการใช้นโยบายในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมาร่วมกันอภิปราย  
  2.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) มีแนวทางด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โดยให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแต่ละ
ขั้นตอนตามตามโครงสร้างงานและวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย สภาพปัญหา ความต้องการ  จากนั้น
สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าไปปรับปรุง/แก้ไขการวางแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้ยืดหยุ่น และ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สุภาพร สุขสวัสดิ์ 
(2552)  ที่มีความเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหาร
โรงเรียนสอดคล้องกับ พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีสกุล (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก าหนดเป็นหลักสูตร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ก าหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็น
ว่า ควรมีการประชุมบุคลากร ก าหนดโครงสร้าง สนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุง
แก้ไข น าขอ้สรุปการน าผลการติดตาม จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศมาหาแนวทางในการพัฒนา                                               
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และหาแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

2) สถานศึกษาควรใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ซึ่งเป็น การ
รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 

3) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ และประสานความร่วมมือในการจัดหา
งบประมาณจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เพียงพอ ต่อความต้องการในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มีความหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และมีวิธีปฏิบัติเป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

5) หน่วยงานต้นสังกัด ให้ความส าคัญ มีการติดตาม ประเมินผล ให้ค าแนะสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเ รียนอย่าง
สม่ าเสมอ  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
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3) ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแบบมี
ส่วนร่วม 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ที่กรุณาเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยมุ
มานะ พยายามตั้งใจท างานจนงานเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ  ดร. สุพัฒนา หอมบุปผา  นายแสงชัย ธรรม
นิยมและนายประเสริฐ นัยวิริยะ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน า แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ให้ความ
สะดวกและความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน คือ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ นายฐิติวรรธน์ เสิบ
กลิ่น นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์  นายวิวัฒน์ แดงสกุล นางสาวมยุรี นารั้ง นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี 
และนายจรัญ ระก า ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือนๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และอ านวยความสะดวกในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ปฏิรูปการศึกษากับ๘ คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง. สืบค้นเมื่อ 19 
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งบประมาณ 2559.เอกสารหมายเลข 3/2559. กลุ่มนโยบายและแผน 
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โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด 
Improvement of Analytical Thinking and English Reading and Writing 

Achievement by Brainstorming and Mind Mapping Technique  
of Mattayomsuksa 3 Students Mae-or Wittayakhom School            
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นายปรเมศวร์ ค าแปง(Paramate  Khampaeng) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ ร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรี ยนเท่ากับร้อยละ 15.87 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อน
เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 การเขียน
สูงกว่าก่อนเรียน76.19 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เท่ากับร้อยละ 8.89 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 
ค าส าคัญ: เทคนิคการระดมสมอง แผนภูมิความคิด การคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ
เขียน  
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Abstract 
 This research aims to study the results of analytical thinking improvement 
with reading and writing English achievement of Mattayomsuksa 3 students at Mae-or 
Wittayakom School , Amphur Phan, Chiangrai Secondary Educational Service Area 
Office 36 (SESAO).The population under this study consisted of 21 students. The 
tools used to evaluate the modal consisted of the lesson plans using brainstorming 
and mind mapping technique, analytical thinking test, reading English achievement 
test, writing English achievement test, and satisfaction evaluation on English language 
learning of the students. Moreover, the data was analyzed by finding the mean score, 
standard deviation score and the t-test. The results indicated that after learning 
activities were arranged, the average posttest score of the students from analytical 
thinking test, reading English achievement test, and writing English achievement test 
was higher than that of the pretest one and higher than the criteria set at 75% 
Keywords: : Brainstorming Techniques, Mind Mapping Technique, Improvements of 
analysis Thinking, English Reading and Writing achievement  
 
บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ การเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาษาของตนนั้นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ เพราะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครจะ
ติดต่อสื่อสารและรู้ เรื่องได้ดี เท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือได้ว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง 
นอกจากภาษาของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารที่มวลมนุษยชาติใช้เป็น
หลัก จะสังเกตได้ว่าประเทศใดๆ ในโลกที่มีภาษาประจ าชาติที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเมื่อมีความ
จ าเป็นต้องติดต่อกับบุคคลอ่ืนที่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาและไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับตนเองจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยปัจจัยดังกล่าวทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
รองลงมาจากภาษาประจ าชาติในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับ 
 ปีพุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งก็คือ การรวมตัว 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ านวนทั้งสิ้น 10 ประเทศเพ่ือความร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ทุกคน
จะต้องเดินทางท่องเที่ยว ไปมาหาสู่ท าความรู้จักหรือคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
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เดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหางานท าและแสวงหาโอกาสที่ดี ให้กับชีวิต ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือ
อันดับต้นๆ ส าหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์สู่โลกกว้างของ
ภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน (ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยใน
อาเซียน, http://kus.kps.ku.ac.th/satit/asean/?name=news&file=view&id=80, 2555) 
 บุคคลที่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วนั้นถือเป็นการสร้างโอกาสและ
ความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงาน (ดรุณี บริจาค, 2551 : 1) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) เชื่อว่าการมีความรู้มากยิ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
มากกว่าผู้อ่ืนในสังคม ในวงการการศึกษา ต าราเรียน บทความทางวิทยาศาสตร์ล้วนเผยแพร่โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางประมาณร้อยละ 95 ท าให้ทราบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 นอกจากนี้แล้วผู้เรียนในสังคมยุคใหม่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ ต้องมีทักษะการ
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) ผู้เรียนต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนา
ตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) ทักษะด้านนี้เป็นเกณฑ์ก าหนด
ความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน จะยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนในบริบทของโลกในยุคปัจจุบัน 
ทักษะเหล่านี้คือ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นประกอบไปด้วยทักษะที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการอ่านและการเขียนนั้นนับเป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการรับและเผยแพร่ข้อมูลในชีวิตประจ าวัน ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงสามารถสื่อสารและมีความเข้าใจได้ดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน
หรือการเขียนก็ตาม (จีรสุดา เลิศปัญญานุช, 2553 : 2 – 3) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ยังคงพบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนเป็นอย่างมาก โดยอ้างอิงจากผลคะแนนในการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านัก
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติและเปรียบเทียบกับคะแนนรวมโดยเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาหลาย
ปีที่ผ่านมาจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย ทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับสภาพ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบกับสภาพชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมไม่ใช่แหล่งชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ และมี
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ชื่อเสียง ซึ่งประเด็นนี้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีก
ทั้งยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
 จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพยายามที่จะศึกษาการใช้เทคนิคและ
วิธีการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่าวิธีการสอนของ
ผู้สอน โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นหนักการสอนทักษะเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการสอบเท่านั้น โดยที่ผู้เรียน
ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษรวมไปถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์
เพ่ือน าไปใช้อย่างแท้จริง ดังที่ สุวัฒน์ วิวัฒนานันท์ (2551 : 9) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนของผู้สอนที่
เน้นหนัก ไปทางการหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านเท่านั้นส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อ่านอย่างแท้จริง เน้นเนื้อหาวิชาการมากจนเกินไปเนื่องจากกลัวว่าจะสอนไม่ครบตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดและถูกจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการสอน ภาระงานของผู้สอน เน้นหนักไป
ทางด้านการท่องจ าเพ่ือมาสอบมากกว่าฝึกให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือเขียนสื่อความหมาย จึงส่งผลท าให้ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ดังนั้น ในการแก้ปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียนจึงควรน ายุทธศาสตร์ทางปัญญาหรืออภิ
ปัญญามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากผลงานการวิจัยของเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และคณะ (2557 : 
4) ได้ศึกษาพบว่า เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ 
 การสร้างทางเลือกในการหาค าตอบที่เป็นข้อสรุปของกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดโดยการเปิด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด ดังที่ ประชาสรรค์ แสนภักดี (2552 : 54) ได้
สรุปไว้ว่า การระดมสมองเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุดและสนุกมากที่สุดในการที่จะสร้างบัญชีความคิดต่างๆ การระดมสมองที่ดี
จะเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุดและไม่มีการจ ากัดความคิดด้วยวิธีการใดๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท (2555 : 25; อ้างอิงจาก Carter, Bishop and Kravits, 1998 : 
125) ที่ได้เสนอว่า การระดมสมองเป็นการสร้างความคิดหรือการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพรั่งพรู
ตามธรรมชาติเพื่อให้สมาชิกกลุ่มอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและมีโอกาสในการเสนอความคิดโดยอาศัย
หลักการที่ส าคัญ คือ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นที่ปริมาณทางเลือกของความคิดพร้อม
ทั้งผสมผสานและปรับปรุงทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพ่ือพิจารณาข้อมูลหรือมุมมองที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือที่จะท าให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ๆ 
 จากประโยชน์และความส าคัญของการใช้เทคนิคการระดมสมองเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เห็นว่าวิธีการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความคิด (Mind 
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– Mapping) ใช้สอนร่วมกับเทคนิค การระดมสมอง มีความเหมาะสมในการน ามาเสริมสร้างกิจกรรม
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การระดมสมอง เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนได้เพราะแผนภูมิความคิด (ธัญญา ผลอนันต์และคณะ, 2556 : 6 – 12) การใช้
แผนภูมิความคิดจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลจากการระดมสมอง สอดคล้องกับประชาสรรค์         
แสนภักดี (2552 : 5) ได้เสนอว่า การระดมสมองจ าเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือมาช่วยในการจัดระบบ
ความคิดให้เป็นภาพรวมควบคู่กับการเห็นรายละเอียด เป็นการง่ายต่อการน าเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูล
ที่คิดไปยังไปยังสมาชิกอ่ืนในกลุ่มทีมระดมสมองต่อไปและแผนภูมิความคิดนั้นยังเป็นเทคนิคที่ช่วยให้
นักเรียนน าองค์ความรู้และแนวคิดดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การ
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงสนใจที่จะน า
เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการระดม
สมอง และแผนภูมิความคิดจะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ทักษะเพ่ือความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านและการเขียนได้หรือไม่และนักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด       
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดกับเกณฑ์ร้อยละ 75     
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดกับเกณฑ์ร้อยละ 75   
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 21 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แผนแบบการทดลอง 
 2. ประชากร 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผนประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอประเด็นปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดประเด็นปัญหา หรือเสนอสิ่งเร้าเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือเกิดค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการระดมสมอง เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน แต่ละคนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา เพ่ือคิดหาค าตอบในแต่ละประเด็นค าถามให้ได้หลายๆค าตอบ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและหาข้อสรุป เป็นขั้นที่กลุ่มน าเสนอข้อมูลที่แต่ละคนคิดมา
แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการระดมสมอง แล้วช่วยกันวิเคราะห์ค าตอบ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบข้อสรุป เป็นขั้นที่ได้ข้อสรุปแต่ละประเด็นค าถามแล้ว สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาค าตอบของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประเมิน  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนอโดยแผนภูมิความคิด เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันน าข้อสรุปที่เป็น
ค าตอบของกลุ่มวิเคราะห์เขียนเป็นแผนภูมิความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการเพ่ือ
วางแผน  
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 ในการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผน มีข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์    
  1.2 ขั้นออกแบบ       
  1.3 ขั้นการพัฒนา     
 ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิด โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.24อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
  1.4 ขั้นทดลองใช้  
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิด โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 84.00/83.45 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ 
  1.5 ขั้นการประเมินผล 
 2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
  2.1 ขั้นการวิเคราะห์    
  2.2 ขั้นออกแบบ       
  2.3 ขั้นพัฒนา        
  ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน พบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 น าไปใช้ได้ทุกข้อ 
  2.4 ขั้นทดลองใช้         
  ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าความยากง่าย (p) มีค่า
ระหว่าง 0.45-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ rtt มีค่าเท่ากับ 0.84 
  กรณีเมื่อค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อมีค่าต่ ากว่า 0.20 ผู้วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุงข้อ
ค าถามและน าไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ค่าอ านาจจ าแนก ( r) ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.5 ขั้นการประเมินผล 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
     3.1 ขั้นการวิเคราะห์                
  3.2 ขั้นออกแบบ        
     3.3 ขั้นพัฒนา         
     ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00น าไปใช้
ได้ทุกข้อ 
     3.4 ขั้นทดลองใช้          
     ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าความ
ยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.35-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ rtt มีค่าเท่ากับ 0.82 
     กรณีเมื่อค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อมีค่าต่ ากว่า 0.20 ผู้วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุง
ข้อค าถามและน าไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ค่าอ านาจจ าแนก ( r) ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
    3.5 ขั้นการประเมินผล 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  4.1 ขั้นการวิเคราะห์     
  4.2 ขั้นออกแบบ 
     4.3 ขั้นพัฒนา 
 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบอัตนัย 
จ านวน 2 ข้อ เพื่อจะได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00น าไปใช้ได้
ทุกข้อ 
    4.4 ขั้นทดลองใช้          
    4.5 ขั้นการประเมินผล 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ครูผู้สอน เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ศึกษาตามแบบของ สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 103) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
     5.1 ขั้นการวิเคราะห์        
  5.2 ขั้นออกแบบ 
     5.3 ขั้นพัฒนา    
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 น าไปใช้
ได้ทุกข้อ  
     5.4 ขั้นทดลองใช้        
   ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
  5.5 ขั้นประเมินผล      
 2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 25 
ข้อ และแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ (Mind Mapping) มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ82.86 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
เท่ากับร้อยละ 15.87 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ ผลต่างของคะแนน รอ้ยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

20 
22 
23 
20 
19 
15 

66.67 
73.33 
76.67 
66.67 
63.33 
50.00 

25 
26 
26 
24 
25 
22 

83.33 
86.67 
86.67 
80.00 
83.33 
73.33 

5 
4 
3 
4 
6 
7 

16.67 
13.33 
10.00 
13.33 
20.00 
23.33 

7 17 56.67 23 76.67 6 20.00 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ ผลต่างของคะแนน รอ้ยละ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

18 
22 
23 
20 
19 
18 
20 
22 
23 
23 
19 
20 
20 

60.00 
73.33 
76.67 
66.67 
63.33 
60.00 
66.67 
73.33 
76.67 
76.67 
63.33 
66.67 
66.67 

26 
26 
25 
23 
24 
25 
22 
27 
26 
26 
27 
25 
25 

86.67 
86.67 
83.33 
76.67 
80.00 
83.33 
73.33 
90.00 
86.67 
86.67 
90.00 
83.33 
83.33 

8 
4 
2 
3 
5 
7 
2 
5 
3 
3 
8 
5 
5 

26.67 
13.33 
6.67 
10.00 
16.67 
23.33 
6.67 
16.67 
10.00 
10.00 
26.67 
16.67 
16.67 

21 19 63.33 24 80.00 5 16.67 

ค่าเฉลี่ย 20.10 66.98 24.86 82.86 5 15.87 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
82.86 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ
ร้อยละ 15.87 
 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านระหว่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ 
ผลต่างของ

คะแนน 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 

21 
19 
20 
16 

70.00 
63.33 
66.67 
53.33 

27 
24 
22 
25 

90.00 
80.00 
73.33 
83.33 

6 
5 
2 
9 

20.00 
16.67 
6.67 
30.00 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
20 
25 
22 
23 
20 
22 
20 
25 
24 
22 
21 
21 
22 
24 
23 
21 

73.33 
66.67 
83.33 
73.33 
76.67 
66.67 
73.33 
66.67 
83.33 
80.00 
73.33 
70.00 
70.00 
73.33 
80.00 
76.67 
70.00 

 24 
24 
27 
24 
23 
23 
24 
27 
26 
25 
25 
23 
22 
24 
26 
27 
23 

80.00 
80.00 
90.00 
80.00 
76.67 
76.67 
80.00 
90.00 
86.67 
83.33 
83.33 
76.67 
73.33 
80.00 
86.67 
90.00 
76.67 

2 
4 
2 
2 
0 
3 
2 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 

6.67 
13.33 
6.67 
6.67 
0.00 
10.00 
6.67 
23.33 
3.33 
3.33 
10.00 
6.67 
3.33 
6.67 
6.67 
13.33 
6.67 

ค่าเฉลี่ย 21.57 71.90 24.52 81.75 3 9.84 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 



 
 1080 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 2 ข้อมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.19 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 8.89 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนระหว่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน รอ้ยละ หลังเรียน ร้อยละ 
ผลต่างของ

คะแนน 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

4 
5 
5 
7 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
4 
6 
4 
6 
7 
5 
4 
5 

40.00 
50.00 
50.00 
70.00 
50.00 
50.00 
40.00 
40.00 
50.00 
60.00 
40.00 
50.00 
40.00 
40.00 
60.00 
40.00 
60.00 
70.00 
50.00 
40.00 
50.00 

7 
9 
8 
10 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
6 
9 
6 
8 
9 
7 
6 
8 

70.00 
90.00 
80.00 
100.00 
70.00 
70.00 
70.00 
80.00 
70.00 
80.00 
80.00 
80.00 
70.00 
60.00 
90.00 
60.00 
80.00 
90.00 
70.00 
60.00 
80.00 

3 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

10.00 
13.33 
10.00 
10.00 
6.67 
6.67 
10.00 
13.33 
6.67 
6.67 
13.33 
10.00 
10.00 
6.67 
10.00 
6.67 
6.67 
6.67 
6.67 
6.67 
10.00 

ค่าเฉลี่ย 4.95 49.52 7.62 76.19 3 8.89 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ 76.19 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เท่ากับร้อยละ 8.89 
 

5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ข้อ นักเรียนมีความ
พึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน µ  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านครูผู้สอน    
1. ใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ 3.90 1.00 มาก 
2. ใช้สื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 4.43 0.51 มาก 
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 4.48 0.51 มาก 
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน 4.57 0.51 มากที่สุด 
5. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
ในขณะเรียน 

4.05 0.86 มาก 

ภาพรวม 4.29 0.35 มาก 
ด้านเนื้อหาวิชา    

6. ใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.43 0.51 มาก 
7. มีการจัดเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย 4.62 0.50 มากที่สุด 
8. เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 3.95 0.92 มาก 
9. เนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด 4.52 0.51 มากที่สุด 
10. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.43 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.39 0.40 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
11. จัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ 4.52 0.51 มากที่สุด 
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รายการประเมิน µ  ระดับ 
ความพึงพอใจ 12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.52 0.51 มากที่สุด 

13. มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม 4.57 0.51 มากที่สุด 
14. นักเรียนได้ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 3.95 1.02 มาก 
15. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 4.29 0.46 มาก 

ภาพรวม 4.37 0.38 มาก 

ด้านการวัดผลประเมินผล    
16. มีเครื่องมือและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 4.14 0.79 มาก 
17. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนน  4.33 0.48 มาก 
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 4.05 0.92 มาก 
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือน 4.00 0.89 มาก 
20. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม 4.38 0.50 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.31 0.34 มาก 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบดังนี้ 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ กับนักเรียนกลุ่มประชากรชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 21 คน ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการระดมสมองและ
แผนภูมิความคิดเพ่ือพัฒนา การคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอประเด็นปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดประเด็นปัญหา หรือเสนอสิ่งเร้าเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือเกิดค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการระดมสมอง เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน แต่ละคนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา เพ่ือคิดหาค าตอบในแต่ละประเด็นค าถามให้ได้หลายๆค าตอบหรือเขียนลงใน
กระดาษค าตอบในแต่ละแผ่นอย่างอิสระ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดหาค าตอบให้ได้มากท่ีสุด 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและหาข้อสรุป เป็นขั้นที่กลุ่มน าเสนอข้อมูลที่แต่ละคนคิดมา
แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการระดมสมอง แล้วประธานกลุ่มด าเนินการให้สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันวิเคราะห์
ค าตอบทั้งหมดว่าเป็นไปในทิศทางใดบ้าง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือจัดหมวดหมู่ แล้ว
ช่วยกันสรุปค าตอบของกลุ่ม  
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบข้อสรุป เป็นขั้นที่ได้ข้อสรุปแต่ละประเด็นค าถามแล้ว สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาค าตอบของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินค าตอบ ปรับปรุง ช่วยกันเพ่ิมเติม เสริมแต่ง
ให้ได้ค าตอบที่สมเหตุสมผลมากขึ้น 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนอโดยแผนภูมิความคิด เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันน าข้อสรุปที่เป็น
ค าตอบของกลุ่มวิเคราะห์เขียนเป็นแผนภูมิความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการเพ่ือ
วางแผน การเขียนแผนภูมิความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่สามารถเสนอความคิด
ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ โดยการใช้เส้น สี และภาพเพ่ือสื่อสารให้เพ่ือนร่วมห้องได้
พิจารณาเปรียบเทียบความคิดของแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นการประเมินข้อสรุปให้ได้ค าตอบที่
สมเหตุสมผลมากขึ้น  

3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ 3 ชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

4. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษก่อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิดระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียงแล้วสรุปผลการวิจัยโดยการ
บรรยาย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102 – 105)   
 2.  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ค่า IOC ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด มีสูตรดังนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 41)  
  2.2  การหาค่าระดับความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยค านวณจากสูตร (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 22 – 23)  
  2.3 การค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 22 – 23)  
   2.4  การค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยค านวณจากสูตร KR20 ตามวิธีของ Kuder 
Richardson (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 :          22 – 23)     
 3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สูตรที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สูตร t - test 
(Independent) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 161)   
 
ผลการวิจัย  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 15.87 สอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และคณะ (2557 : 
19 – 21; ประหยัด จิระวรพงษ์, 2540 : 7) ที่กล่าวว่า การระดมสมอง มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
สมาชิกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดได้อย่างไม่จ ากัดเช่นเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมโดยการน าแผนภูมิ
ความคิดมาใช้เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดท าให้เกิดการเชื่อมโยงท าให้เกิดภาพเชิงมโนทัศน์ซึ่งการ
ประยุกต์แผนภูมิความคิดเข้ากับการระดมสมองจะช่วยให้นักเรียนแสวงหาความคิดและแนวทางเพ่ือ
หาข้อสรุปร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประชาสรรค์ แสนภักดี (2552 : 27 – 
28) ที่กล่าวว่าแผนภูมิความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระบบความคิดโดยการมองภาพรวม ควบคู่กับ
การเห็นรายละเอียด ท าให้เกิดการเชื่อมโยง เกิดเป็นภาพในใจซึ่งน าไปสู่การก่อเกิดภาพเชิงมโนทัศน์ 
รวมถึงการน าหลักการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom (1956 : 195) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับ
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ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ (Analysis) ที่เป็นการแตกรายละเอียดของข้อมูลออกเป็นส่วนๆ 
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ ซึ่งกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความคิดได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ใน 
3 ด้าน จึงส่งผลให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา ปะวะโพ
ตะโก (2553 : 8) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ซึ่งผล
จากการสอนท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษา
ของน้ าผึ้ง บุญวิชัย (2547 : บทคัดย่อ) ซึ่งใช้วิธีการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดหรือแผนผัง
มโนทัศน์ ก็พบว่านักเรียนมีผลการเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียนหรือสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอน แบบการใช้แผนผังความคิด แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ผลคะแนนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่จัดให้กับนักเรียนในแต่ละสถานที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งส่งผลให้ผลคะแนนหลัง
การจัดกิจกรรมมีผลที่แตกต่างกัน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ได้ใช้วิธีให้นักเรียนคิดร่วมกันท าให้เกิด
ความคิดแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มได้หลากหลาย 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยในการจัดกิจกรรมจะฝึก
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือจะสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ อีกทั้ง
ยังช่วยในการเรียนรู้และช่วยสนองอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (ฉวีวรรณ คูหาภิ
นันทน์, 2545 : 2-3) ผลการจากจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อย
ละ 9.84 เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดจะ
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือ จึงสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์และเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงค าศัพท์และรูปประโยคในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับนักเรียนที่ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจะสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น ซึ่งได้กล่าวว่า 
การอ่านออกเสียงมีความส าคัญในการฝึกให้หัดอ่านตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือจะได้ฟังการอ่านออกเสียงว่า
ถูกต้อง ชัดเจน จะท าให้ผู้ฝึกสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การอ่านออกเสียงช่วยสนองความต้องการ
และ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของพัชยา สุข
พัชราภรณ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแผนผังความคิดเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษท าให้มีความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการอ่านเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 19 คน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน 2 คน โดยสาเหตุอาจเกิดจากข้ันตอนการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนอาจไม่กล้าเปล่งเสียงซึ่งส่งผลพัฒนาการในการอ่านท าให้ไม่สามารถจดจ าความหมายของ
ค าศัพท์นั้นได้ และมีโอกาสที่จะจดจ าความหมายของค าศัพท์นั้นผิด จาก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของรุจิเรข  จันบัติ (2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมโดยใช้แผนผังความคิด ได้
กล่าวว่า แผนผังความคิดสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็น
เกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับผลการศึกษาของผู้วิจัย  
 3. จากผลการศึกษาที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนหลังเรียนที่ระดับ 76.19 สูงกว่าร้อยละ 75 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์เท่ากับ 1.19 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการเขียนเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 10 คน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 11 คน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิด ผู้วิจัยเน้นให้นักเรียนเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนด 
โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนของเสาวนีย์  สิกขาบัณทิต (2540 : 7 – 8) ซึ่งได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการเขียนว่าสามารถเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง อธิบาย โฆษณาจูงใจ ปลุกใจ แสดงความคิดเห็น 
สร้างจินตนาการ และต้องการเสียดสียั่วล้อ อีกทั้งการน าเทคนิคการระดมสมองท าให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาการเขียน เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ที่ตนเองคิดและร่วมกัน
ระดมสมองเพ่ือหาข้อสรุปตามหัวข้อที่ก าหนด ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค าศัพท์
ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน หากสมาชิกกลุ่มเขียนผิดก็สามารถปรับแก้ไขให้สามารถเขียนค าศัพท์ได้
อย่างถูกต้องได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ที่ตนเองเขียนผิดและได้รับความรู้
จากค าศัพท์ของเพ่ือนคนอ่ืนๆ จึงเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดของกันต์ดนัย   วรจิตติพล (2542 : 
15; อ้างอิงจาก ถนอมศรี  เหลาหา, 2536 : 3) ซึ่งกล่าวว่า การสอนด้วยการเขียนจะท าให้นักเรียนได้
ฝึกเขียนและเรียนรู้ค าศัพท์จากการเขียนเพ่ิมมากขึ้น ในการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งได้ฝึกให้นักเรียน
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน และการใช้แผนผังความคิดในการเขียนสรุปส่งผลให้นักเรียนสามารถ
แยกแยะชนิดของค า ประเภท รวมถึงหมวดหมู่ต่างๆ ในเรื่ องที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลจาก
การศึกษาสอดคล้องกันกับการศึกษาของชนานุต  อุ่นมะดี (2550 : บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า ผลจากการ
ใช้เทคนิคการระดมสมองและผังความคิดสามารถท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเพ่ิมมาก
ขึ้น  
 4. จากผลการศึกษาที่พบว่า การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 
ตามล าดับ ซึ่งผลการจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีพัฒนาการ
ทางด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และอ่านเขียนหลังเรียนดีขึ้นมากกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเมื่อครูรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.48 ตามล าดับ ด้านเนื้อหาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเนื้อหา
ตามล าดับความยากง่ายและเนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 และ 4.52 ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อ
ประกอบการสอนที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และ 4.52 ตามล าดับ และด้านการ
วัดผลประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม และมีความ
ยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.33 
ตามล าดับ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดสนิทกันท าให้ให้
นักเรียนไม่มีความกังวลในการเรียนรู้และสามารถคิดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสอนที่เน้นให้หาค าตอบ
ร่วมกันภายในกลุ่มซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้รีบช่วยกันหาค าตอบในหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมายด้วย
ความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญการขับเคลื่อนกิจกรรมและสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่านและ
การเขียน และเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนและมีผลทางตรงต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่ให้
คะแนนความพึงพอใจด้านครูผู้สอนมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อน
เรียน โดยนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 
15.87 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.75 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยในการจัดกิจกรรมจะฝึกให้
นักเรียนอ่านออกเสียง ตามตัวหนังสือจะสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ อีกทั้งยัง
ช่วยในการเรียนรู้และช่วยสนองอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์, 
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2545 : 2 – 3) ผลจากการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 
9.84 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.19 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ก่อนเรียน เนื่องจากในการกิจกิจกรรมได้เน้นการเขียนเพ่ือให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น เล่าเรื่อง และอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนด โดยใช้จุดมุ่งหมายของการเขียนตามแนวคิด
ของเสาวนีย์  สิกขาบัณทิต (2540 : 7 – 8) อีกทั้งการน าเทคนิคการระดมสมองท าให้เกิดกระบวนการ
สอนเขียนตามแนวคิดของ กันต์ดนัย  วรจิตติพล (2542 : 15; อ้างอิงจาก ถนอมศรี เหลาหา, 2536 : 
3) ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ฝึกเขียนและเรียนรู้ค าศัพท์จากการเขียนเพ่ิมมากขึ้น จากผลการจัดกิจกรรม
ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 8.89  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
เท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 ตามล าดับ ซึ่งผลการจาก
การจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ การ
อ่าน และอ่านเขียนหลังเรียนดีขึ้นมากกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเมื่อครูรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 รองลงมาคือครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ตามล าดับ ด้านเนื้อหาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย
และเนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.52 
ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอนที่
เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยู่
ในระดับมากที่สุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และ 4.52 ตามล าดับ และด้านการวัดผลประเมินผล 
นักเรียนมีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม และมีความยุติธรรมในการ
ตรวจให้คะแนนอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.33 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการน าการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป 
 2. ผู้วิจัยควรค านึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
รายบุคคลด้วยว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน 
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 3. ผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น 
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แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 

The Guideline for Motivation Performance Teacher In Schools of 
Primary Educational Service Area Office 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2) หาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมากสุด คือ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า 
รองลงมา คือ ด้านความต้องการด ารงชีวิต และต่ าสุด คือ ด้านความต้องการสัมพันธ์ แนวทางการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในด้านของสวัสดิการด้านที่พักอาศัย 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จัดให้มีระเบียบการประกันชีวิตและประกันสุขภาพแก่ครูใน
โรงเรียน ให้ความส าคัญในเรื่องของค่าตอบแทนสวัสดิการตามสิทธิที่ครูควรได้รับอย่างเต็มท่ี  
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงานครู  
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Abstract 
The purpose of this research is to study condition and to determine 

guideline for the motivation in the performance of teachers in schools under the 
Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1. There were two research 
methodology used in this research including 1) To study the motivation in the 
performance of teachers in schools where the samples were 302 teachers and data 
collection instrument were 5 Linkert’s scale questionnaire with the reliability of 0.88 
and statistic used were percentage, mean and standard deviation. 2) To determine 
guideline for the motivation in the performance of teachers in schools. The meeting 
of 7 experts were held and the data were analyzed by content analysis. 

The condition of motivation in the performance of teachers in schools 
under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1 was in high 
level. When each aspects were considered, it is found that the motivation with the 
highest mean was to be progressive in the career , followed by the living and the 
motivation with lowest mean was the relationship. Guideline for the motivation in 
the performance of teachers in schools under the Office of Nakhon Sawan Primary 
Educational Service Area 1 consisted of School management should focus on the 
welfare in terms of accommodation, provide facilities, life insurance and health 
insurance for teachers, as well as focus to allowance that should be granted to the 
teacher according to their rights. 
Keywords: Motivation, Teacher Performance  
 
บทน า 

ครูมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะให้การศึกษาของชาติ ครู คือผู้ที่ก าหนด
อนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามท่ีได้ครูเป็นคนมีความรู้ เป็นความเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจท างาน
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพและมีความสามารถที่
แข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้ ในทางตรงกันข้าม หากชาติใดได้ครูที่มีปัญหา ไม่สามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพได้ มีความสามารถในการแข่งขันได้ ชาตินั้นก็อาจเสื่อมโทรมถึงกับมีอัน
ล่มสลายไปได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2544)  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ คุณภาพการศึกษาจึง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพราะ
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เปูาหมายหลักของสถานศึกษาก็คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา และบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คือ 
ครู เพราะครูคือผู้อบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด  การเรียนรู้ ครูเป็นบุคคล
ส าคัญ เป็นผู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับครู เพราะครูเป็นผู้ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจน
จัดสรรสิ่งดีงาม เพ่ือปูพ้ืนฐานที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553) ดังนั้นจึง
ท าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู คือ  ขวัญและก าลังใจที่ดี 
ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทัศนคติ ความรู้สึกที่ดีต่อการท างานเป็นปัจจั ย
เกื้อหนุนที่ส่งผลไปถึงคุณภาพของสถานศึกษา การจูงใจครูให้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้มากที่สุดจัง
น่าจะเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด  

การสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้
เกิดผลงานที่ดีและสูงขึ้นตามเปูาหมายในการท างานของครู เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นเทคนิคหรือ
วิธีการที่ส าคัญประการหนึ่งที่น ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการบริหารขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยบ าบัด ความต้องการความจ าเป็น
และความเดือดร้อนของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือ หัวหน้างาน 
ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างแรงจูงในในหน่วยงาน
ของตนเองตามความเหมาะสม (ชูศักดิ์ เจนประโคน, 2541)  

ซ่ึง Maslow อธิบายความต้องการของมนุษย์นั้นติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ความต้องการเหล่านี้
จะเรียงล าดับ    ความต้องการตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการขั้นสูง เป็นล าดับความต้องการของ
มนุษย์ (The Need Hierarchy conception of Human Motivation) ไว้ 5 ล าดับขั้น ดังนี้ 1.ความ
ต้องการทางร่างกาย (Physiological needs)  2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 3.
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belong ingress and love needs) 4.ความต้องการ
ความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-
actualization needs) Maslow อธิบายความต้องการของมนุษย์โดยที่ความต้องการจะกระตุ้นให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ดังนั้นถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์แล้วก็
สามารถอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน (วิภากนก เต็งประกอบกิจ, 2555)  

จึงกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีผลส าเร็จของงาน หาร
บุคลากรในองค์กรไม่มีแรงจูงใจในปฏิบัติงานก็จะเป็นสาเหตุที่ท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงาน มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรือก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาและในทาง
ตรงกันข้าม หากบุคคลมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง จะท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใน     การ
ปฏิบัติงาน จะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่เกื้อกูลกันต่อการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น ท าให้มีความ
กระตือรือร้นใน การปฏิบัติงาน มีความสนใจศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรมีความเสียสละและ
รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกัน ที่กล่าวว่า คน เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท า
ให้การบริหารประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถบริหารบุคคล
ให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถแล้วก็จะส่งผลให้กระบวนการบริหารประสบความส าเร็จ (อุดร หานามชัย , 2546) ใน
ท านองเดียวกันสถานศึกษาก็มีครูเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้อง ตระหนังถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือจะได้คาดคะเนและ
ก าหนดแนวทางของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อังจะส่งผลให้ครู
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่อง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 3) พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา ส่วนใน ด้านของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากร
ดังนี้ 1) วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   4) ส่งเสริมขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 5) ประเมินสมรรถนะของครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู แต่จากการที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพบริบทการสร้างแรงจูงใจแก่ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ในปี พ.ศ. 2558 ได้พบสภาพที่ก่อให้เกิดอุปสรรค คือ ครูส่วนใหญ่ยัง
มี ความกังวลกับการประเมินผลตามหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้านปริมาณ
การสอน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากประสบปัญหาขาดแคลนครู และไม่สามารถจัดครูให้ตรง
ตามความรู้ความสามารถได้ ขาดครูที่มี  ความสารถเฉพาะทาง ครูแต่ละคนสอนหลายวิชา และที่
ส าคัญคือ ครูมีภาระงานและหน้าที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จึงส่งผลต่อคุณภาพการ
สอน ด้านเศรษฐกิจพบว่า ครูต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินและค่าครองชีพสูง จากการส ารวจหนี้สินของ
ครู พบว่า ครูส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินหลายแห่ง และครูร้อยละ 70 เป็นหนี้สหกรณ์ 
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ด้านสถานภาพของครู พบว่า ส่วนใหญ่มีความเครียดกับการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ เพราะ
กลัวว่าจะประเมิน    ไม่ผ่าน จึงต้องมุ่งท าผลงานจนบางทีก็ละเลยภาระหน้าที่งานของตนเอง ด้าน
สภาพการปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูไม่มีความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนาตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุของสภาพดังกล่าวมาจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกื้อหนุน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน นโยบายและการ
บริหารงานของโรงเรียน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับผู้บังคับบังชา 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูทั้งสิ้น (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2558)  

จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เพ่ือเป็นสารสนเทศให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจเต็มใจปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

2. หาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของ อัล
เดอร์เฟอร์ (Alderfer) ก าหนดขอบเขต 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด ารงชีวิต ความต้องการสัมพันธ์ 
ความต้องการความเจริญก้าวหน้า  
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 1,310 คน ใน 168 โรงเรียน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 302 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  

1. สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  
2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งไปยังโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 302 ชุด  
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จ านวน 302 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญ 
7 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชุมเพ่ือสนทนากลุ่ม 
  2. ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
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  3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ไปบันทึกการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ 
  4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 3 ข้อ 
  ตอนที่ 2 สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน เป็นแบบสอบถามชนิด
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (E.R.G.) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน จ านวน 
40 ข้อ ได้แก่ ด้านความต้องการด ารงชีวิต ด้านความต้องการสัมพันธ์ ด้านความต้องการ
เจริญก้าวหน้า มีความเที่ยงเท่ากับ .88 
  2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 มี
ลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มชนิดมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
ความต้องการด ารงชีวิต ด้านความต้องการสัมพันธ์ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า โดยเป็นแบบ
บันทึกลงความคิดเห็นพิจารณาตรวจสอบ ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หาก
เหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม และ 2. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หากไม่เหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในร่างเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For 
Windows ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที่ 2 สภาพของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ  
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  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
     ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือสังเคราะห์ และหาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 
 
ผลการวิจัย  
 การน าเสนอผลการวิจัย ขอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 
ข้อ ตามล าดับดังนี้ 
 1. สภาพการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยของน าเสนอดังตารางประกอบการบรรยายต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สั งกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ และ ต าแหน่ง  

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
83 

219 

 
27.50 
72.50 

   รวม 302 100.00 
ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก  

 
208 
92 
2 

 
68.90 
30.40 

.70 
   รวม 302 100.00 

ประสบการณ์การท างาน 
   ต่ ากว่า 10 ปี   

 
23 

 
7.60 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

   10 – 20 ปี 
   21 – ปี ขึ้นไป 

170 
109 

56.30 
36.10 

รวม 302 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
72.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.90 และประสบการณ์การท างาน
ในต าแหน่ง 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.30  
 
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 3 ด้าน   โดยภาพรวม มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อที่ รายการ  S.D แปลผล อันดับ 
1. ด้านความต้องการด้านด ารงชีวิต 3.23 0.25 ปานกลาง 2 
2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์  3.24 0.15 ปานกลาง 1 
3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า  3.19 0.19 ปานกลาง 3 
 รวมเฉลี่ย 3.22 0.03 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 
ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.22) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ 
ความต้องการความสัมพันธ์ (  = 3.24) รองลงมา คือ ความต้องการด ารงชีวิต  (  = 3.23) ต่ าสุด 
คือ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า (  = 3.19)    

สภาพการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามรายด้าน โดยแสดงผลการปฏิบัติงานต่ าที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามราย
ด้าน  

 

ด้าน รายการ  S.D 

1.  ด้ า น ค ว า ม
ต้องการด ารงชีวิต 

1. ได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย 2.93 1.11 

 2. ไดร้ับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิทธิ 2.96 1.30 
 3. ได้รับหลักประกันด้านความม่ันคงคุ้มครองชีวิต 2.99 1.28 
2. ด้านความ
ต้องการสัมพันธ์ 

1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 2.92 1.30 

 2. ได้รับความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จผล 

3.13 1.22 

 3. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 3.14 1.42 
3. ด้านความ
ต้ อ ง ก า ร
เจริญก้าวหน้า 

1. ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถ 

2.93 1.44 

 2. ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 

2.96 1.49 

 3. ได้รับการยกย่องจากผู ้บังคับบัญชาเมื ่อมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

3.00 1.34 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพความต้องการด ารงชีวิต ข้อที่มีระดับการ
ปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย ( = 2.93) ด้านความต้องการสัมพันธ์ ข้อ
ที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาการ (  = 2.92) ด้านความ
ต้องการเจริญก้าวหน้า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับ
ให้สูงขึ้นตามผลงานและความสามารถ (  = 2.93) 

2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 มีดังนี้ 
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 ผู้วิจัยได้น าข้อที่เป็นประเด็นสภาพต่ าที่สุด 3 อันดับแรก มาด าเนินการสนทนากลุ่มโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รายด้าน 
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความต้องการ
ด ารงชีวิต 
  

1. สถานศึกษาควรส ารวจความต้องการบ้านพักครูให้กับข้าราชการครูที่มีบ้านห่างไกลจาก
โรงเรียน ตลอดจนข้าราชการครูผู้ช่วยต่างถ่ินท่ีมาบรรจุใหม่  
2. สถานศึกษควรซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะสมกับ
ฐานะวิชาชีพครู 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสวัสดิการให้ครูอย่างเพียงพอ 
4. หน่วยงานทางการศึกษาควรมีหลักประกันด้านความมั่นคงและคุ้มครองชีวิตให้แก่ครู  
5. สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน
สวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 
7. สถานศึกษาควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ครูในโรงเรียน 
8. หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ค าแนะน าในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิทธ์ิ 
9. สถานศึกษาควรให้ความรู้ และค าแนะน าครู ในการของรับเงินค่าชดเชย เงินสวัสดิการหรือ    
ค่าต่อบแทนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
10. สถานศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในการติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู 
11. หน่วยงานทางการศึกษาควรปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ครูให้เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ 

2. ด้านความต้องการ
สัมพันธ์ 
 

1. ผู้บริหารควรเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครู ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาของครูได้ 
2. ผู้บริหารควรพูดยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ การปฏิบัติงานของครู  
3. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรม กีฬาสีครู และทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในสถานศึกษา  

 4. ผู้บริหารควรสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท างานเพราะส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
5. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน  
6. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครู พบปะ หรือ ติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน 
7. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายด้าน 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

8. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
9. ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครู 
10. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วางแผน และร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

3. ด้านความต้องการ
เจริญก้าวหน้า 
 
 
 

 

1. ผู้บริหารควรก าหนดเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถให้ชัดเจน 
2. ผู้บริหารควรส่งเสริม ให้ความรู้ ค าแนะน า ครูในการท าผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทย
ฐานะ 
3. ผู้บริหารควรส่งเสริม ให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
4. ผู้บริหารควรพิจารณาความดี ความชอบ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. และน าผลการ
ปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
5. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
6. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากร และสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
7. ผู้บริหารควรก าหนดแนวทางและกลไกของการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูไว้อย่างชัดเจน และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
8. ผู้บริหารควรยกย่อง ชมเชย ครูที่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ และให้ก าลังใจ
ครูที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
9. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต1 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

1. สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต1 จากการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความต้องการด ารงชีวิต มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุดคือ การได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดหาสวัสดิการบ้านพักครูให้กับครูที่มีบ้านอยู่ห่างไกล
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หรือครูผู้ช่วยที่มาบรรจุใหม่อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูชาติ  โชติเสน (2551) พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอ าเภอคลอง
หาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความต้องการด ารงชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น บ้านพักครู  

2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์ มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุด คือ การได้รับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจ เช่น การพูด ยกย่อง ชมเชย ให้
ก าลังใจ การปฏิบัติงานของครูเมื่อประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิร
ตา  หมวกเหล็ก (2554) พบว่า ระดับขวัญก าลังใจครูในการปฏิบัติงาน เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ผู้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  

3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุด คือ ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารไม่มีคุณธรรมในการบริหารงาน ขาดการ
วางแผน การก าหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบไม่
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพมาศ  แก้วซิม (2542) พบว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
คือ การที่บุคคลได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น 

 
2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1  
จากผลการอภิปลาย ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ด้านความต้องการด ารงชีวิต มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในด้านของสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ส าหรับครูที่มีบ้านอยู่ไกล และครู
ผู้ช่วยต่างถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ ควรปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักครูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้
เหมาะสมกับฐานะวิชาชีพครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หากครูได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารในด้าน
สวัสดิการด้านที่พักอาศัย ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ ก็จะท าให้ครู มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ โชติเสน (2551) พบว่า ผู้บริหารควรเอาใจ
ครูโดยการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้ เช่น บ้านพักครู หรือโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) ที่มีความคิดเห็นว่า การได้รับเงินเดือนยังไม่อาจเพียงพอต่อ
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การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน จึงควรจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เช่น จัดหาบ้านพักครู 
ทุนการศึกษา หรือโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นกังวลต่อภาระค่าใช้จ่าย 
ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ  

2. ด้านความต้องการสัมพันธ์ มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจ อาทิ พูดยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับครู  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ต้องการให้ครูมีแรงจูงใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ไม่รู้สึกโดดเดียวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัส เมืองนก (2554) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการยกย่องให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการให้ค าชมเชย และหาทางสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ท า
งานได้รับความเจริญก้าวหน้า เช่น ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าโครงการและท าโครงการบรรลุเปูาหมายก็
ชื่นชมในความสามารถ และตอบแทนความรู้ความสามารถด้วยรางวัลแห่งความดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรรยา นิลทรัพย์ (2553) พบว่า การสร้างเสริมแรงจูงใจด้วยค าพูดยกย่อง ชมเชย ในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาจะท าให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) ที่มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาให้       
ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ ทั้งนี้เป็นเพราะการท างานเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จของงาน จ าเป็นต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา และสามารถนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนประเมินผลงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กอบพร  พันธุ์ต่วน (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในด้านข้อเสนอว่า ควรสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยแสดงความเป็น
กันเองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือช่วยลดช่องว่างในการท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน         
การปฏิบัติงาน  

3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะแก่ครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
เลื่อนวิทยฐานะ การจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง การรายงานผลการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การอบรม ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน การท างานโดยน าผลการปฏิบัติงานมา
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพ่ือพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ด้วยความยุติธรรม 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ต้องการให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา  อยู่เล็ก (2557) ที่มีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูงขึ้นอันเป็นโอกาสที่
พนักงานจะก้าวไปสู่ความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) การได้รับ



 
 1105 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การประชุมอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการท างานทั้งนี้ เป็นเพราะการให้ได้รับการฝึกอบรม
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในสายอาชีพได้เป็นอย่างดี ข้าราชการ
ครูจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการอบรมสัมมนา 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้บริหารควรน าผลการวิจัยครั้งนี ้ไปใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสรรค์เขต 1 ควรน าผลการวิจัยในครั้ง
นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานการพัฒนาครู โดยสนับสนุนให้
สถานศึกษาน าแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของ E.R.G. ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

3. ครูต้องสร้างขวัญก าลังใจ ความกระตือรือร้นให้กับตนเอง เช่น แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชน และการเข้ารับ การอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
2. ควรท าการวิจัยในเรื่อง การศึกษารูปแบบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี และ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมี
อินทรีย์ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี, แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึก
เสริมทักษะ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วม  แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to create the skills practice package on 
the topic “Infrared Spectrometry”, and to compare the academic achievements of 
undergraduate students who were taught by using flipped classroom with skills 
practice package. Samples were selected from undergraduate students of faculty of 
science and technology, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi province, who were in 
the 2nd semester of the academic year 2016. Tools of this research were skills 
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practice package on the topic “Infrared Spectrometry”, lesson plans and a test on 
the academic achievements. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and t- test. The result of this research was found that the 
student’s academic achievements after learning by using flipped classroom with skills 
practice package were higher than before leaning at .05 level of significance. 
Keywords: Learning Achievement, Infrared Spectrometry, Flipped Classroom, Skills 
Practice Package 
 
บทน า 
 ถึงแม้วิชาเคมีจะมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงต้องเรียน แต่จากการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ผ่านมา พบว่า มีผลการเรียนในระดับต่ า  ในรายวิชา วท 4102325 
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ (spectroscopy of organic chemistry) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับ วิธีการทางสเปกโทรสโกปี ในการท าคุณภาพวิเคราะห์เพ่ือหาโครงสร้างสารอินทรีย์ด้วย
เทคนิคต่างๆ เช่น วิธีอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทร
เมตรี และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ท าให้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 จากผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี รายวิชา วท 4102325  
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ พบว่า นักศึกษามากกว่า ร้อยละ 60 ที่ได้คะแนนผลการสอบต่ า
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงได้ท าการซักถามและสัมภาษณ์ พอสรุปได้ว่า สาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียน
วิชาเคมีที่ค่อนข้างต่ า เป็นเพราะเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวยากแก่การท าความเข้าใจ มีทั้งเนื้อหาที่
หลักการ ทฤษฎี ความจ า ความเข้าใจ และการสังเคราะห์ ซึ่งการเรียนการสอนที่ได้รับประสบการณ์
มา มักเป็นการสอนแบบการบรรยายให้ชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลาและไม่มีโอกาสได้ท าแบบ
ฝึกหรือแบบฝึกหัดที่จะช่วยสรุปความรู้และความเข้าใจให้มากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมอีกว่า ในเนื้อหาวิชาที่วิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ ที่จะศึกษานี้ซึ่งมีเนื้อหาหลาย
เรื่อง เช่น เช่น วิธีอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี 
และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี พบว่า เรื่องที่ยากแก่การท าความเข้าใจมากที่สุด 
ได้แก่ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี 
  "ห้องเรียนกลับด้าน" หรือ "Flipped Classroom" เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของ  Jonathan Bergmann และ 
Aaron Sams ซึ่งพวกเขาเป็นอาจารย์วิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School รัฐ
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โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดของห้องเรียนกลับด้านเริ่มจากที่มีนักศึกษาบางส่วนให้อง
เรียนถูกดึงไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่นนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา 
นักศึกษาที่ต้องท างานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่างที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง หรือแม้กระทั่ง
เนื้อหาวิชาที่ใช้เวลาในการท าความเข้าใจมากๆ จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียน ดังนั้น 
Jonathan และ Aaron จึงมีแนวคิดจาก (Bergmann & Aaron, 2012) โดยพิจารณาเลือกเทคโนโลยี
ที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้กับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถน าขึ้นมาเรียนได้ขณะเดินทาง หรือ
ในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักศึกษามี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือแล็บท็
อป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นตัวเชื่อม เช่น อีเมล์จาก
นักศึกษาที่มีข้อสงสัย อีเมล์จากอาจารย์ตั้งค าถามไปยังนักศึกษา บทความหรือเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่อยู่บนเว็บไซด์ flipped classroom แพร่ขยายเป็นวงกว้างในอเมริกา และปีการศึกษา 
2556 ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วิจารณ ์พานิช, 2556) 

 
ภาพ 1 เปรียบเทียบการเรียนแบบปกติ กับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ที่มา : Ferreira และคณะ (2015) 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในชั้นเรียน ระหว่างการเรียนแบบเดิม กับ การเรียนแบบกลับด้าน 

     การเรียนการสอนแบบเดิม       กลับด้านชั้นเรียน 

กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
(warm-up) 

5 นาที การน าเข้าสู่บทเรียน (warm-up) 5 นาที 

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบ้านที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย 
 

20 นาที ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิดีโอที่นักศึกษา
ไปดู 
 

10 นาที 
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     การเรียนการสอนแบบเดิม       กลับด้านชั้นเรียน 
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

บรรยายเนื้อหาใหม่ 30-45 
นาที 

ช่วยเหลือนักศึกษาท างาน/กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 

75 นาที 

ช่วยเหลือนักศึกษาท างาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

20-35 
นาที 

 - 

ที่มา : วิจารณ ์พานิช (2556, น.27) 
 
 แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ครูสร้างขึ้นจากบทเรียนที่ได้สอนไปแล้ว ใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยอาศัย
การฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้ เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริม
ทักษะพ้ืนฐานโดยก าหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอ
ที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ สร้างความเข้าใจ เสริมทักษะให้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความช านาญ เกิดทักษะบางอย่าง และเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้ว สามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ เพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญใน
เนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถจดจ าเนื้อหาได้อย่างแม่นย า
มากขึ้น 
 ดังนั้น การน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับ แบบฝึกเสริมทักษะ จึงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของ
ผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพ้ืนฐานโดยก าหนดขึ้นให้ผู้เรี ยน
ตอบเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เรียนไปแล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งใน
แบบฝึกทักษะจะท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้  เพ่ือให้เกิดทักษะ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทร
เมตรี ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริม
ทักษะ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่ม
เดียวสอบก่อน-สอบหลัง (one group pretest – posttest design) 
 
ตาราง 2 แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

     ก าหนดให้ 
E 
T1 
X 
T2 

แทน 
แทน 
แทน 
แทน 

กลุ่มทดลอง 
การทดสอบก่อนการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
การจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลอง (treatment) 
การทดสอบหลังการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

  1. ขอบเขตของการวิจัย 
   1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 7 คน 
   1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ และ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 
(spectroscopy of organic chemistry) เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี  
   1.4 ระยะเวลาในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 3 แผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ชั่วโมง ในห้องเรียน 3 ชั่วโมง และ ที่บ้าน 6 
ชั่วโมง) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบฝึกเสริมทักษะวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทร

เมตร ีที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
2.2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 

อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินฟราเรดสเปกโทรเมตรี จ านวน 20 

ข้อ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การทดสอบก่อนเรียนด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินฟาเรด 
สเปกโทรเมตรี จ านวน 20 ข้อ  

3.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 3 แผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ชั่วโมง ใน
ห้องเรียน 3 ชั่วโมง และ ที่บ้าน 6 ชั่วโมง) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง 

3.3 การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม 
 
ผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อน
เรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ผล
ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อน
เรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n µ  t p-value 
ก่อนเรียน 7 10.86 1.95 8.44* .000 
หลังเรียน 7 14.14 1.77   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
แบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (14.14) สูงกว่าก่อนเรียน 
(10.86) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
   จากผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และการสร้างแบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แล้วเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ  สามารถ
สรุปผลได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2. อภิปรายผลการวิจัย 
   จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคปัจจุบัน โดย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น ช่วยนักศึกษาที่มีภาระงานมาก ช่วยการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนไม่เก่ง มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมีมากขึ้น อาจารย์ใช้เวลาพูดคุยกับนักศึกษา ตอบ
ค าถาม ร่วมท างานกับกลุ่มย่อย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ดีข้ึน โดยมีอาจารย์คอยแนะน าช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และ ช่วยแก้ปัญหาเมื่ออาจารย์ขาด
สอน (Davies, Dean & Ball, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ปุระชาติ (2559) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักศึกษา เรื่อง เคมีไฟฟูา ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, งานวิจัยของ นิชาภา บุรีกาญจน์. (2556) พบว่า ผล
การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 60 คน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tune, Sturek & Basile 
(2013) ซึ่งได้ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการบรรยายตามแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับการ
ปรับเปลี่ยน "พลิกห้องเรียน" หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดิน
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หายใจและสรีรวิทยาของไต ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีแรก นักศึกษาในหลักสูตรทั้งสอง
ได้รับฟังการบรรยายที่บันทึกไว้ โดยนักศึกษาในห้องเรียนพลิกห้องเรียนจะต้องดูการบรรยายที่บันทึก
ไว้ก่อนที่ชั้นและจากนั้นเข้าเรียนที่พวกเขาได้รับการตอบค าถามหรือการบ้านที่ครอบคลุมวัสดุที่ใช้ใน
แต่ละการบรรยาย ส่วนนักศึกษาในหลักสูตรแบบดั้งเดิมเข้าร่วมบรรยายเป็นตัวเลือกและมี
แบบทดสอบไม่มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการท างานของนักศึกษาก็ประสบ
ความส าเร็จ โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสองใช้เวลาเดียวกันการสอบแบบปรนัย ภายในกลุ่ม
เดียวกันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในหลักสูตรพลิกคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
ค่าเฉลี่ยการสอบส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรพลิก มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้รับและ
การตอบสนองในการส ารวจนักศึกษาตาบอด เสนอว่าการใช้บ้านและแบบทดสอบในชั้นเรี ยนเป็น
ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจส าคัญ ที่ท าให้มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในประสิทธิภาพของการสอบของนักศึกษา 
ที่ร่วมกันสนับสนุนการค้นพบว่า รูปแบบห้องเรียนพลิกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะเผยแพร่
แนวความคิดท่ีส าคัญในการจบการศึกษาของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมแบบฝึกเสริมทักษะในระดับชั้น
อ่ืนๆ และสาขาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกสาขาวิชา 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการเรียนทั้งทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปุาขนุน 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเปูาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 1-2 ที่มีอายุ 4-6 ปีโรงเรียนบ้านปุาขนุน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 23 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตามรูปแบบการเรียนการ
สอน MADE และแบบประเมินจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) 

ผลการวิจัย พบว่า 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

MADE เพ่ือพัฒนา จิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยของจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทั้งโดยรวม
และรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ, เด็กปฐมวัย, รูปแบบการเรียนการสอน 

 
Abstract 

 The objective of this research was to develop the early childhood’s public 
mind at Ban Phakanoon School in Ampur Wangthong Phitsanulok. The population 
was 23 early childhood students. The research method used the MADE instructional 
model and the evaluation form for the public mind of early childhood students. The 
data was statistically analyzed by using means, standard deviation and t-test 
dependent.  

 The results of the study were follows:  
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The means of the population who experienced the public mind developing 
program was obviously higher than before attending the program in both by 
components and overall with statistically significance at the level of .05   
Keywords : public mind, early childhood, instructional model 
 
บทน า 
 ปัจจุบันทั่วโลกก าลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง 
เกิดภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น เกิดปัญหา
ด้านสังคมที่มีความขัดแย้งแข่งขันแก่งแย่งทรัพยากรระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่น การเอารัดเอา
เปรียบกันในการลัดคิวซื้อของหรือท าเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ การวางขายของบนทางเท้า การไม่เคารพกฎ
จราจรขับรถฝุาไฟแดง การขายของผิดกฎหมาย การทิ้งขยะไม่เป็นที่ด้วยเห็นว่าสถานที่   ที่ทิ้งขยะนั้น
ไม่ใช่บ้านของตนเอง การไม่รักษาสิ่งของหรือสถานที่ที่เรียกว่าสาธารณะ หรือแม้กระทั่งไม่ค านึงถึงว่า
การกระท าของตนเองจะส่งผลกระทบต่อสังคมและขยายวงกว้างมากขึ้นจนเป็นปัญหาระดับประทศ
และระดับโลกในที่สุด  
 เมื่อพิจารณาสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่า เกิดจากการที่มนุษย์มีทัศนะต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต,  2539: 181-191; 
ประเวศ วะสี, 2545: 15) จึงท าให้เกิดวิธีคิดที่แปลกแยกครอบง าการด าเนินชีวิต 3 ประการ ได้แก่ 
ประการแรกคือ การมองเพ่ือนมนุษย์ไม่เป็นเพ่ือนมนุษย์ ไม่มองคนอ่ืนในความมีภาวะร่วมกันแต่มอง
แบบแบ่งแยก วิธีคิดเช่นนี้ท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เชื่อในเรื่องการแข่งขันกันเพ่ือแสวงหาผล
ก าไร การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ และเชื่อในหลักวิวัฒนาการที่ว่า ผู้ชนะเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใน
การด ารงอยู่ได้ ท าให้เกิดการบริหารแบบศูนย์รวมอ านาจ ประการที่สอง การมองตัวมนุษย์แยกออก
จากธรรมชาติ มีฐานะเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง พิชิตธรรมชาติและจัดการกับธรรมชาติตามความ
ปรารถนาของตน ความเชื่อเช่นนี้จึงท าให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้  และประการที่สาม 
คือ การมองความสุขว่าเกิดจากการเสพวัตถุบ ารุงบ าเรอตนเองให้มากที่สุด จากมุมมองที่คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริงดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ทั่วโลก ร่วมทั้งประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆมากมายที่
เกิดข้ึน  
 ในปัจจุบันทุกหน่วยงานและทุกคนก าลังมีความต้องการในการแก้ปัญหา และเมื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาแล้วล้วนเกิดขึ้นจากประชากรของประเทศขาดสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะส าคัญที่
จะส่งผลให้ปัญหาทางสังคมลดลงและสังคมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ จิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะทางด้านจิตใจของบุคคล เกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็น
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เจ้าของร่วมกัน การที่บุคคลในสังคมมองเห็นหรือให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นเรื่องของส่วนรวมไปในเชิงบวก 
ก็จะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมแสดงออกต่อสิ่งดังกล่าวในรูปแบบที่พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ปัจเจกชนและสังคมโดยรวมอันจะช่วยให้สังคมมีความสงบสุข (สุพจน์ ทรายแก้ว, 
2546: 50) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบการกระท าหลายด้าน เช่น ด้านการเมือง สังคม การใช้
สอยสาธารณสมบัติและอ่ืนๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ ทิพย์พาพร    ตันติสุนทร 2557: 31) ได้อธิบายถึง 
การมีจิตสาธารณะ หรือการมีส านึกร่วมทางสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกหน่วย
ของสังคมหรือเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันถือเป็นเสาหลักในการสร้างพลเมืองและประชาธิปไตย จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่ใน
ช่วงแรกของชีวิตหรือช่วงวัยปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเจริญเติบโตสูงที่สุดในชีวิตของบุคคล ซึ่ง
กระบวนการเกิดจิตสาธารณะนั้น ต้องเริ่มด้วยการที่เด็กปฐมวัยรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy)ท า
ให้เกิดความเข้าใจความคิดในมุมมองของผู้อ่ืน การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
เหตุผลทางจริยธรรมเพราะเมื่อพบเห็นผู้อ่ืนที่เกิดความทุกข์ ความเศร้าเสียใจ มักไม่ได้คิดถึงเรื่อง
เหตุผลทางจริยธรรมจะกระตุ้นในเกิดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Altruism) กระบวนการดังกล่าวนั้นจะ
เกิดข้ึนบนพื้นฐานการมีปฏิสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
กันและกัน (Cooperation) ท าให้บุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและ
กัน มีความเอ้ือเฟ้ือ เมตตาต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
และยึดผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ      จิตสาธารณะ 
(Bierhoff, 2002: 109,140; citing Hoffman, 1998, 2000; Bierhoff, 2002: 284) และจาก
การศึกษา วิจัยของ ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน (2554: 110) ที่ศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัย พบว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความร่วมมือในการดูแลของส่วนรวม 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน MADE ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 หลักการ ได้แก่ หลักการเรียนรู้จากการ
สังเกตตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ หลักการลงมือกระท า หลักการปฏิสัมพันธ์ หลักการประเมินค่า 
และหลักการเสริมแรงทางบวก มาสรุปเป็นขั้นตอนในการสอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเรียนรู้จากตัว
แบบ (Modeling) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมมือปฏิบัติการ (Doing 
together) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
  โรงเรียนบ้านปุาขนุน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประถมศึกษาเขต 2 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 
และจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยแบบคละชั้น เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น ครอบครัวของเด็ก
ปฐมวัยที่ในโรงเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีและครอบครัวท าอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม เด็ก
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ปฐมวัยจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของตนเอง เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน และไปท างานต่างถิ่น 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนบ้านปุาขนุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียน  
การสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถปลูกฝังจิต
สาธารณะซึ่งเป็นเสาหลักส าคัญในการสร้างประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งศึกษาการพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้าน  ปุาขนุน ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กและเด็กปฐมวัยที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MADE โรงเรียนบ้าน
ปุาขนุน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิต
สาธารณะมีคะแนนจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเปูาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล
ปีที่ 1- 2 ระหว่างอายุ 4-6 ปี โรงเรียนบ้านปุาขนุน สังกัดส านักงานการศึกษาการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการสอนแบบคละชั้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ได้แก่ คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ปุาขนุนซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ MADE (ปิยลักษณ์ พฤกษะ
วัน, 2554) จากนั้นผู้วิจัยได้น าคู่มือดังกล่าวไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 และปรับคู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คู่มือมีความ
สมบูรณ์ จากนั้นผู้วิจัยจึงอบรมให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนเพ่ือใช้คู่มือการพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัย ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา และ ด้านความร่วมมือและแต่ละด้านมีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ข้อ เป็นแบบประเมินจาก
งานวิจัยของ ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน (2554) ที่ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะ
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ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการหาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha-coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.988 ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.697-0.909    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยให้ครูปฐมวัยประเมิน กลุ่มเปูาหมายด้วย
แบบประเมิน จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ MADE เพ่ือพัฒนา จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยและการเก็บข้อมูลระหว่างการทดลองโดย
การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่ าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent ) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน น าเสนอ
เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE ในภาพรวม 

จิตสาธารณะ N µ    t Df Sig.(2-tailed) 

ก่อนทดลอง 23 1.82 .29 
23.46** 22 .000 

หลังทดลอง 23 3.37 .37 

 *p<.05, **p<.01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะในภาพรวมของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านปุาขนุนก่อนและหลังการทดลอง โดยก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็ก
ปฐมวัยเท่ากับ 1.82 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .29) และหลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบ MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.37 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .37) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยรายด้านก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE  
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยรายด้านก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE  

จิตสาธารณะ กลุ่ม N  µ  T Df Sig.(2-tailed) 

ด้ า น ค ว า ม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ก่อนทดลอง 23 1.73 .40 
18.47** 22 .00 

หลังทดลอง 23 3.23 .33 
ด้ า น เ อ า ใ จ เ ข า 
มาใส่ใจเรา 

ก่อนทดลอง 23 1.78 .39 
15.37** 22 .00 

หลังทดลอง 23 3.17 .33 

ด้านความร่วมมือ ก่อนทดลอง 23 1.95 .15 
15.04** 22 .00 

 หลังทดลอง 23 3.72 .60 

          *p<.05, **p<.01 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน MADE จ าแนกตามรายด้าน ทั้งด้าน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านความร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40) และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.23 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.33) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา คะแนนก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .40) และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.17 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33) เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้านเอาใจ
เขามาใส่ใจเราหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ด้านความร่วมมือ คะแนนก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .15) และหลังทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.72 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้านความร่วมมือหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงขึ้นทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความร่วมมือ ด้าน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
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ผลการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะตาม

รูปแบบ MADE มี จิตสาธารณะสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะตาม

รูปแบบ MADE มี จิตสาธารณะด้านเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านร่วมมือหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงขึ้นทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้าน
เอาใจเขาใส่ใจเรา และด้านความร่วมมือ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้
ดังนี้ 
 1.การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของ
เด็กปฐมวัยนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการระหว่างกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกม
การศึกษา โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน MADE โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้  

1.1 ขั้นการเรียนรู้จากตัวแบบ ครูปฐมวัยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์โดยการสังเกตตัวแบบที่มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยในกิจกรรมที่ครูใช้คือการเล่า
นิทานซึ่งตัวแบบในนิทานเป็นตัวแบบที่มีพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนหรือ
ผู้อ่ืน ดูแลรักษาของส่วนรวมโดยการรักษากฎกติกา ซึ่งตัวละครในนิทานเป็นตัวแบบที่เด็กปฐมวัยชื่น
ชอบและมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์พูดได้ เด็กในวัยเดียวกัน และนอกจากนั้นตัว
แบบอาจเป็นเด็กปฐมวัยในห้องเรียนที่แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา (McLeod, 2016; citing Bandura, 1977) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้โดยการ
สังเกตตัวแบบนั้นเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ ประกอบด้วยกระบวนการความตั้งใจในการสังเกต 
กระบวนการจดจ า กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบและกระบวน การจูงใจที่จะแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ โดยตัวแบบนั้นต้องแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม (Bierhoff, 2002: 
74; citing Hoffman, 2000) ดังนั้นในขั้นตอนการสอนนี้ครูผู้สอนจึงต้องมีการคัดกรอง เนื้อเรื่องและ
ตัวแบบที่ต้องการให้เด็กปฐมวัยเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจิตสาธารณะตามตัวแบบ 
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  1.2 ขั้นวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการขั้นเรียนรู้จากตัวแบบ 
เมื่อเด็กปฐมวัยฟังนิทานหรือได้รับประสบการณ์จากการสังเกตตัวแบบแล้ว ครูตั้งค าถามเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้วิเคราะห์การกระท าของตัวแบบเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ดีของตัวแบบว่า
ส่งผลดีต่อตัวแบบ ซึ่งค าถามที่ครูน าสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแบบนั้นครูจะถามถึงพฤติกรรมที่
ตัวแบบท าว่าเป็นผลดีต่อใครบ้าง พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปัน และท าตามกติกา เก็บของเข้าที่ 
ทิ้งขยะลงถัง ร่วมมือกับเพ่ือนๆ ในการท างาน เป็นเด็กดีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ตัว
แบบจากนิทาน เด็กจะเห็นผลตอบแทนที่ตัวแบบได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมที่มีจิตสาธารณะ และท าให้
เด็กๆได้ข้อสรุปว่าพฤติกรรมที่เป็นจิตสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่ดี ควรน าไปเป็นแบบอย่างที่จะท าตาม 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (ศรีเรือน แก้วกังวาน.  2540: 215-216) 
ทีว่่า เด็กวัยนี้จะอยู่ในขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการ (Pre-operational) เด็กจะรู้จักสังเกตเห็นความ
แตกต่างท าให้ความคิดพัฒนาถึงขั้นรู้คิดเปรียบเทียบ คิดแยกวัตถุออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอนได้ รู้จักคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ได้ เด็กๆ มักใช้เหตุผลจากการเรียนรู้เฉพาะที่มองเห็นมากกว่า
การใช้เหตุผลที่ลึกและหลายด้าน ดังนั้นในการที่ตัวแบบได้รับผลตอบแทนการกระท าทันทีนั้นจึง
จ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัยที่ต้องท าการวิเคราะห์ตัวละครทันที เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของการแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะและผลที่จะได้รับในทันที   
  1.3 ขั้นปฏิบัติการร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ครูปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยที่ได้ข้อสรุปถึง
พฤติกรรมจิตสาธารณะแล้วน าพฤติกรรมนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้ท างานกลุ่มร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะในขณะ
ท างานกลุ่มร่วมกัน ในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครูได้วางแผนให้เด็กปฐมวัยท าภาพตกแต่งเทียน
พรรษาที่เด็กๆ จะน าไปถวายพระที่วัด โดยท าเป็นกลุ่มละ4-5 คน ซึ่งเด็กช่วยกันบอกข้อตกลงและ
กติกาของกลุ่มในการท ากิจกรรมตกแต่งเทียนว่าต้องแบ่งปันกระดาษสี และกาว ช่วยเหลือกันตกแต่ง
ภาพเทียนพรรษา และเก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อท าเสร็จ ในระยะแรก เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะเมื่อท ากิจกรรมกลุ่มและมีการวางข้อตกลงหรือกติกาตามข้อคิดที่ได้จากตัวแบบเมื่อแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวแล้วครูชื่นชมจึงแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไป สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน 
(2549:13) ที่ว่า ในการเรียนรู้หรือประสบการณ์นั้นจะต้องได้จากการสืบเสาะ ค้นคว้าหาความรู้ การ
สังเกตและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการท างานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง ได้ทดลองท าโดย
สร้างสถานการณ์คล้ายกับการท างาน ดังนั้นการให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติงานร่วมกันในขั้นตอนนี้เพ่ือ
เป็นการย้ าการเรียนรู้ในพฤติกรรมจิตสาธารณะที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการสังเกตและวิเคราะห์ตัว
แบบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติตน 

1.4 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้น าเสนอผลงานการ
ท ากิจกรรมกลุ่มของตนเอง และครูสอบถามเด็กปฐมวัยถึงความภาคภูมิใจในผลงานและใครได้มีส่วน
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ร่วมในการท าผลงานอย่างไรบ้าง เช่น ใครเป็นคนช่วยทากาว ใครช่วยระบายสี ใครแปะกระดาษ และ
ช่วยกันเก็บของเข้าที่ หลังจากนั้นครูให้ค าชมเชยพร้อมทั้งน าผลงานเด็กจัดแสดงในชั้นเรียนเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งในขณะปฏิบัติการร่วมกันนั้นครูปฐมวัยคอยสังเกตพฤติกรรม
เด็กแล้วคอยให้การเสริมแรงด้วยการชมเชยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดความมั่นใจในพฤติกรรมที่ตนเอง
แสดงออกว่าเป็นพฤติกรรมจิตสาธารณะ เมื่อเด็กปฐมวัยประเมินสถานการณ์ได้ก็เริ่มมีความเข้าใจว่า
กติกาในการท างานกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่ดี มีจิตสาธารณะและควรปฏิบัติ เด็กปฐมวัยจึงแสดง
พฤติกรรมจิตสาธารณะในขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันร่วมด้วยโดยที่ครูไม่ต้องบอก เช่น เด็กปฐมวัย 
4 คน ช่วยกันยกถังนมโรงเรียนเพื่อมาแจกเพ่ือน เด็กปฐมวัยเก็บ ถุงนมที่น้องทิ้งไม่ลงถังใส่ถังขยะโดย
ครูไมต่้องบอก เด็กปฐมวัยช่วยครูกวาดห้องเม่ือท ากิจกรรมเสร็จ เป็นต้น  

ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE นั้น ครูปฐมวัยจะดูความ
เหมาะสมในการจัดประสบการณ์แต่ละขั้น ซึ่งในระยะแรกนั้นครูปฐมวัยลงกิจกรรมในช่วงกิจกรรม
เสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งในแต่ละวันนั้นจัดกิจกรรมขั้นเรียนรู้จากตัวแบบ และขั้น
วิเคราะห์ตัวแบบ และวันต่อมาจึงให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติการร่วมกันและประเมินผล ต่อมาครูปฐมวัยเริ่ม
มีความคุ้นเคยและเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน MADE ดีขึ้นจึงสามารถสอนหรือ จัดกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องครบตามขั้นตอนของรูปแบบ จึงท าให้เด็กปฐมวัยเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการลงในกิจกรรมหลักอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรได้ 

2. การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีจิตสาธารณะนั้นครูปฐมวัยที่มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียน
การสอน MADE ได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมที่ดี
เพ่ิมขึ้นด้วย ช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถจัดการห้องเรียนได้ง่าย เพราะเด็กเรียนรู้จากตัวแบบที่มีจิต
สาธารณะท าให้เด็กสามารถตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นในการกระท า
พฤติกรรมจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการได้รับการเสริมแรงจากครูปฐมวัย
ทันทีที่เด็กมีความภาคภูมิใจและนับถือตนเองแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ บลูม  ที่
อธิบายว่า หากบุคคลมีโอกาสรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นแล้วได้รับผลที่รู้สึกพึงพอใจ เห็นคุณค่า
ของการกระท าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนกระทั่งพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (ทิศนา แขมมณี, 
2546: 44-46; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 274-275) 

 3. จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตามกติกา รอคอยเป็น แบ่งปัน รับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็น 
ส่งผลให้เด็กมรีะเบียบวินัยในชั้นเรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนและผู้อ่ืนท าให้เกิดพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดี ด้วยโรงเรียนบ้านปุาขนุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอวังทอง จึงท า
ให้ในโรงเรียนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1และ2 ต้องเรียนห้องเดียวกัน จึงมีสภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยโดยให้พ่ีช่วยดูแลน้องในห้องเรียน ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่เป็นพ่ีจึงต้องช่วยเหลือน้องในบาง
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เรื่องที่น้องยังท าไม่ได้เอ้ือเฟ้ือน้อง เช่น การตัดถุงนมโรงเรียนให้น้อง การช่วยน้องเก็บพับที่นอน เป็น
ต้น ซึ่งท าให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีบุคคลอ่ืนที่แตกต่างจากตนเองและต้องพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน ซึ่งครูปฐมวัยได้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมจิตสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องท าให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมเด็กไปในทิศทางที่ดี เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบ และมีวินัยเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนทดลองใช้การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ MADE และในการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทางโรงเรียนเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กรุ่งทิพย์
อุปถัมภ์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนรับเด็กปฐมวัยอายุ 2 ปี 6เดือน ถึง 3 ปี มีครูปฐมวัยผู้ดูแล
เด็ก 1 คนได้มาร่วมเข้าอบรมและทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัยด้วย ซึ่งผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก พบว่าหลังจากที่ครู
ปฐมวัยได้เล่านิทานเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากตัวแบบในนิทานและร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมตัวแบบจาก
ค าถามของครู เด็กปฐมวัยบางส่วนที่สามารถตอบค าถามได้ และเด็กบางคนยังไม่สามารถตอบค าถาม
ได้เพราะวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน แต่เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กมีพฤติกรรมที่ได้สรุปจาก
นิทานว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติตาม โดยครูปฐมวัยระบุว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กดี เช่น เด็ก
รู้จักต่อแถวเพ่ือท ากิจกรรม เด็กรู้จักช่วยเหลือน้องที่เล็กกว่าในการล้างมือ อาสาแจกช้อนทานข้าว 
และถาดอาหาร เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเด็กปฐมวัยที่ศูนย์เด็กเล็กก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้
เกิดจิตสาธารณะได้เช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ผู้ที่มีความประสงค์ในการน ารูปแบบการเรียนการสอน MADE ไปใช้ในการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัยควรท าการศึกษาและสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

2) จิตสาธารณะมีลักษณะที่เป็นเชิงนามธรรม ครูปฐมวัยควรศึกษาและระบุเป็นพฤติกรรมจิต
สาธารณะหรือ  จิตอาสาที่ง่ายและเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้จากตัวแบบและปฏิบัติ
ตาม 

3) ครูและพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่เป็นตัวแบบแก่เด็กปฐมวัยในการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็ก จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้ และซึมซับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

4) การส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะนั้นต้องฝึกให้เด็กอภิปรายเหตุและผลเพ่ือให้
เด็กเกิดความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถึงการกระท าและผลที่ตนเองและผู้อ่ืนจะได้รับ เป็นการฝึกการใช้
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เหตุผลทางจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเป็นทักษะ
ที่ส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรท าการวิจัยการใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้

เด็กปฐมวัยในภูมิภาคอ่ืนต่อไป 
2) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นประถมศึกษา 
3) ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับเด็ก

ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน MADE ให้กับผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิต
สาธารณะให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่อง 

4) ควรท าการวิจัยการใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอื่นให้กับเด็กปฐมวัย 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน  อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปีงบประมาณ 2560 

 
เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณี. (2546). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  
  กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์.  
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2557). พลเมือง สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบัน

นโยบายการศึกษาภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา. 
บันลือ พฤกษะวัน. (2549). จุดประกายสมองของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 8-9 
ประเวศ วะสี. (2545). วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่มาตุภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด

ศร-ีสฤษวงศ์. 
ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน. (2554). การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย. 

ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.  



 
 1127 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2550). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. (2546). จติส านึกสาธารณะการก่อรูปและกระบวนการเสริมสร้าง. วารสารเพชรบุรี
วิทยาลงการณ์, 4 (1). หน้า 49-57. 

ศรีเรือน แก้ววังวาน. (2540). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 

Bierhoff. (2002). Prosocial Behavior. Psychology Press. New York.  
McLeod. (2016).Bandura-Social Learning Theory.[online]Retrieved from  
 https://www.simplypsychology.org / bandura.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1128 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

The Study of Learning Achievement of Reaction for Secondary 2 Students 
for Learning Activity Packages -7E Inquiry Learning Cycle Model 

นิตยา  ตุ้มเขียว  ยุทธศักดิ์  แช่มมุ่ย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author E–mail:chammui@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี (3)ศึกษาความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นเรื่องปฏิกิริยาเคมี
กลุ่มเปูาหมายที่ได้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เอ เจ เนินมะปราง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี จ านวน 4 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ17 ข้อ  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าt-
test Dependentsampleผลการวิจัยพบว่า(1)หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.42/81.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3)ความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ปฏิกิริยาเคมี, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น 
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to create and find the efficiency of 

learning activity packages – 7E inquiry learning cycle model about chemical reaction 
for secondary 2 students to be effective in accordance with 80/80 criteria, (2) to 
study the learning achievement in Basic Science of the students with pretest and 
posttest of the learning activity packages and (3) to study secondary 2 student’s 
satisfaction toward the learning activity packages. The samples in this study were 35 
secondary 2 students on 2nd semester of academic year 2017 at Apasara Jane (AJ) 
NeonmaprangPhitsanulok. The research instrument were learning activity packages – 
7E inquiry cycle model about chemical reaction with 4 lessons, consisting of a set of 
the test of learning achievement pretest and posttest of the learning activity 
packages is multiple choice test with 4 choices per 1 item total 40 items and 
satisfaction questionnaire total 17 items. The statistics used were average, standard 
deviation and t-test Dependent sample. The research findings were (1) the 
performance of learning activity packages – 7E inquiry cycle model about chemical 
reaction for secondary 2 students that the efficiency (E1/E2) is 82.42/81.08. The score 
is above the 80/80 criteria set, (2) learning achievement in Basic Science of secondary 
2 students with pretest and posttest of the learning activity packages, the post-test 
scores were significantly higher than the pre-test scores at the .05 level, (3) 
secondary 2 students’ satisfaction toward the learning activity packages – 7E inquiry 
cycle model about chemical reaction is at the highest level in general.  
Keyword: learning achievement, chemical reaction, inquiry learning 7E inquiry cycle 
model 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 1130 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทน า 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต้อง

เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญคือ การพัฒนาคนให้ มีการศึกษาการจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นให้ความส าคัญทั้ง
ด้านความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ที่มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ.2552 ) 
           ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ คือ น าความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสร้างความรู้ใหม่ใน
บริบทที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ จึงจะท าให้การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวข้ามไปสู่ยุคอนาคตได้อย่าง
มั่นใจ (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. 2556) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
ปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งวิธีจัดการเรียนรู้
ที่จะส่งเสริมกระบวนการดังกล่าวคือ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยไอน์เซน
คราฟต์ (Eisencraft. 2003 ) ได้ขยายรูปแบบการเรียนรู้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้จาก 5 ขั้นเป็น 
7 ขั้น เพ่ือมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่ง
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จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนความรู้และตรวจสอบความรู้เดิมเป็นการฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหา
ความรู้ด้วนตนเองซึ่งจะช่วยจดจ าความรู้ไว้ในสมองไดอย่างยาวนาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา
และเป็นการฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งช่วยจดจ าความรู้ได้นานและ
สามารถถ่ายโยงความรู้  เป็นรูปแบหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบด้วย  1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(Evaluation)  2)ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 4) ขั้น
อธิบาย (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  7) ขั้น
น าความรู้ไปใช้ (Extention) โดยเปูาหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
คือ วิธีการสอนที่ปูองกันแนวความคิดที่ผิพลาดเน้นความส าคัญการถ่ายโอนความรู้และการตรวจสอบ
ความรู้เดิม โดยให้นักเรียนเป็นผู้ความคุมและน าตนเองในการท ากิจกรรมการเรียน สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะกระบวนการและการคิดแก้ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างคงทน 

จากงานวิจัยของ ดลกาญจน์ วงษ์สุวรรณ (2549) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการสืบเสาะแบบ สสวท .ที่มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ 
ชีววิทยา:พืชหรือสัตว์ การจ าแนกพืชและการจ าแนกสัตว์ และแนวคิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนโดยรวมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับมโนมติพืชหรือสัตว์ การ
จ าแนกพืชและการจ าแนกสัตว์มากที่สุด ลองลงมาคือมีความเข้าใจเพียงบางส่วนและมีแนวคิดที่
ผิดพลาด ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ กษมา ตาชู (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการ
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการสืบเสาะแบบ สสวท. มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ 
ชีววิทยา: การเจริญเติมโตของพืช  การสังเคราะห์แสง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนโดยรวมนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ส่วนใหญ่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีแนวคิดที่ผิดพลาดในมโนมติการ
เจริญเติบโตของพืชน้อยกว่านักเรียนโดยส่วนรวมและนักเรียนชายที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. 
นักเรียนโดยส่วนรวมมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีความเข้าใจบางส่วน และมีแนวคิดที่
ผิดพลาดในมโนมติการสังเคราะห์ด้วยแสงน้อยกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะแบบ สสวท. และ
นักเรียนชายที่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในมโนมติทั้ง 2 มากกว่านักเรียนหญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ 
สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ สัมฤทธิ์ สายสอน (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 1.)แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 75.34/79.35 และ 75.65/77.07 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  2.) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6488 และ 0.6319 ตามล าดับ แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.88 และร้อยละ 63.19 ตามล าดับ  3.) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังมีงานวิจัยของ รุ่งนภา 
แก้ววัน (2559) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.63/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียวประกอบด้วยเนื้อหาต้องอ่านและท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกคิดด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา นอกจากนี้ผู้เรียนยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพราะผู้เรียนคิดว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ไกลตัวและเรื่องเป็นที่ยากจึงท าให้ไม่
อยากเรียน ซึ่งความจริงแล้วในการด ารงชีวิตในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องพบ
เจอสถานการณ์ที่เกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้น เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้การเกิดสีน้ าตาลของแอปเปิล
เป็นต้น  จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยา
เคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ว22101 โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

 1. กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษา 
  1) กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ.เจ เนิน
มะปราง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน ซึ่งได้
จากการการเลือกแบบเจาะจง 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร เรื่องปฏิกิริยาเคมี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในด าเนินการศึกษาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 12 ชั่วโมง 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1) ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

  2) ตัวแปรตาม คือ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องปฏิกิริยาเคมี 
- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7

ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคม ี
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เอ.เจ เนินมะปราง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในระดับที่สูงขึ้น 
5.2 ได้ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 

ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3 เพ่ือเป็นแนวทางที่จะพัฒนารูปแบบการจักกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสื่อ
การสอนหรือแบบชุดกิจกรรม ในเนื้อหาสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับท่านที่สนใจ 

6. นิยามศัพท์เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
6.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยา

เคมีหมายถึงสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ สาระที่ 3 วิชา
วิทยาศาสตร์ เล่ม 3  สารและสมบัติของสาร เรื่องปฏิกิริยาเคมี จ านวน 4 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี ชุดที่ 2 มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 3 ปัจจัยที่มีผล
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ต่อการเกิดปฏิกิริยา ชุดที่ 4 ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อชุดกิจกรรม ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บทบาทของนักเรียน สาระการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหาสาระ ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

6.2.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้โดยผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้
หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
กว้างขวางซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) หมายถึง ขั้นที่ครูจะต้องท า
หน้าที่ในการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความรู้เดิม ค าถามอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นตามสภาพสังคมท้องถิ่นหรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การนาวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเด็กสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี ท าให้ครูได้ทราบว่าเด็ก
แต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติมเต็มส่วนใดให้กับนักเรียนและครูยังสามารถวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) หมายถึง การน าเข้าสู่เนื้อหาใน
บทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของนักเรียนหรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุ่มเรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมที่ เด็กเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นและก าหนดประเด็นที่จะศึกษาให้กับนักเรียน ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่
น่าสนใจครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งทาให้
นักเรียนเกิดความคิดขัดแย้งจากสิ่งที่นักเรียนเคยรู้มาก่อน ครูเป็นผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด
โดยเสนอประเด็นที่ส าคัญขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลัง
สนใจ เป็นเรื่องท่ีให้นักเรียนศึกษาเพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) หมายถึง ขั้นนี้จะต่อเนื่องจากข้ัน
เร้าความสนใจซึ่งเมื่อนัก-เรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียง ครูท า
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หน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนได้ข้อมูลมาอย่าง
เพียงพอเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนก็จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป
และอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะ
ทาให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุน
สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) หมายถึง การน าความรู้ที่สร้างขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่าง ๆได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อยซึ่ง
ก็จะช่วยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น ครูควรจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น และขยายกรอบแนวคิดของตนเองและต่อเติมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) หมายถึง ขั้นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเ พียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆได้ ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ครูควร
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

7.ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extention Phase) หมายถึง ขั้นที่ครูจะต้องมีการจัด
โอกาสให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 
ครูเป็นผู้ท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรีย น
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
นักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องปฏิกิริยาเคมีที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีลักษณะสัมพันธ์กับหลักสูตร มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งก่อนและหลังเรียน 
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6.5 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2ไว้เท่ากับ 80/80 โดย80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.6 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีของลิเคิร์ท(Likert Scale) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับการประเมินเป็น 5 
ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามล าดับ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมีจ านวน 

4 ชุด  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ 7 ขั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ  โดยมีค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC)อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.30 – 0.75  
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ โดยมีค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.89 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอเจ เนินมะปรางจังหวัด
พิษณุโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนคือ 
ก่อนที่จะด าเนินการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ จากนั้นด าเนินการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและด าเนินการ
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ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาทั้งหมดจึงท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมแล้วเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือค านวณค่าทางสถิติและ
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์(E1/E2) 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ค่าสถิติ t – test Dependent 
  3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (x )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
81.83/81.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้80/80 

 
ตาราง1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน  
 

ชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม x  S.D. ค่าประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

100 81.83 2.89 82.42 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) 

40 32.43 1.32 81.08 

 
จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่น าไปใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพ
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ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.42 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.08แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  82.42/81.08ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

 
2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน 
 

การทดสอบ N x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 35 24.29 1.76 20.80* .05* 
หลังเรียน 35 32.43 1.32 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.42/81.08  ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้80/80  เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีการออกแบบ
และพัฒนาอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎี
และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเรียงเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายาก 
พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
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ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน โดยครอบคลุมเนื้อหาโครงสร้าง การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ผ่านการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสัมฤทธิ์ สายสอน (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประสิทธิภาพ 75.34/79.35 และ 75.65/77.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ งไว้ จึงสรุปได้ว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นสื่อที่ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบตามความสามารถ ความสนใจ ช่วยให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
โดยมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในภาพรวมของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2กอนเรียนและหลังเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเท่ากับ24.26 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ32.43คะแนน
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน การเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอน
เรียนและหลังเรียนไปทดสอบที ปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใชโดยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดรับค าปรึกษาแนะน าจากที่ปรึกษาวิทยานิ
พนธใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม อีกทั้งไดผานการหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู จนกระท่ังไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
ไดและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
โดยเนนผูเรียนเปนส าคัญใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูเพ่ือสรางองคความรูใหมและสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ หรือความรูเดิม
ไดอยางเหมาะสมซึ่งเปนการสอนที่เนนการถายโอนความรู และใหความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรูเดิมของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิด ของภพ เลาหไพบูลย 2542) ได้กลาววาการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนมีโอกาสฝกความคิดและฝกการกระท าท าใหผูเรียนเกิดระบบการคิด
และวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหรูคงทน และถายโอนการเรียนรูน าไปใชในสถานการณใหม
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ไดจึงสรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรการ
เรียนรู้การเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ชัดเจน ที่เข้าใจง่าย มีความเป็นระบบ เรียงเนื้อหา
จากง่ายไปหายากและต่อเนื่องกันตามล าดับ ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย มีภาพประกอบ
และมีสีสันสวยงามท าให้ผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ท าให้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมมุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
แท้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ หลังการเรียนรู้นักเรียน
สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ท าให้เกิดแรงจูงใจ สนใจ ความรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดี และ
เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา แก้ววัน (2559) ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไปในทางที่ดีข้ึน โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการการเรียนรู้ทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพและประสิทธิภาพใน
ด้านการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น มีเจนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเรียนรู้อย่างมีความสุฃ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.ในการจัดกิจกรรมครูผู้สอนต้องค านึงถึงพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนควรแนะน าเบื้องต้น
จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 

2.ในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นแต่ละขั้นตอนครูควรคอยดูแล
คอยให้ค าปรึกษานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
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3. ครูผู้สอนควรวางแผนเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางกิจกรรมใช้เวลามากซึ่งส่งผลให้วางในการจัดกิจกรรมอาจไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆเช่นความคงทนในการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสอน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2.ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น

ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 337 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และการ
ทดสอบค่า F (F-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาด้านความตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของ

ส่วนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 3.99) และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับชั้นปี 
และเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกันมีระดับการมีจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ, นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
 

Abstract 
 The objective of this research are to study the public mind of students 
faculty of education Udonthani Rajabhat University and compare the public mind 
behaviors classifying by genders, year levels, and Grade Point Average (GPA). The 
sample was 337 of first and fourth undergraduate student of first semester in 
academic year 2016. Selected by means of Stratified Random Sampling. This research 
was processed with questionnaire and analyzed by statistics, percentage, means, 
standard deviation and inference statistic, t-test and F-test. The result shown that the 
public mind of students on awareness of problems to the public, participation in 
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care, and respect the right to use the public item found that high level. (x =3.99) The 
hypothesis testing found that the difference of gender affected the public mind 
statistically significant at the 0.05 level, the difference of year levels affected the 
public mind statistically significant at the 0.05 level and the difference of Grade Point 
Average (GPA) affected the public mind statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Public, Student Faculty of Education  
 
บทน า 
 จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในสังคม ประชาชนทุกคน
พึงมีและยึดมั่น  ไม่ว่าจะมีบทบาทอยู่ในส่วนใดของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
องค์การต่างๆ ที่บุคคลเป็นสมาชิก เนื่องจากจิตสาธารณะคือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่ วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ (บรรทม มณีโชติ , 2530; ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542; หฤทัย 
อาจปรุ, 2544) จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
นอกจากนี้ จิตสาธารณะยังเป็นลักษณะส าคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มี จิต
สาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองไม่ล่วงล้ าสิทธิของผู้อื่น (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ, 2547) 
ซึ่งกลุ่มเปูาหมายหนึ่งที่สังคมให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะนั่นคือกลุ่มเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเห็นได้จากความพยายามในการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะในสังคมไทย ดัง
ปรากฏในการบัญญัติถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในนโยบาย พระราชบัญญัติและมาตรฐานตัวชี้วัด
ทางด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ซึ่งระบุว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมาตรา 7 ซึ่ง
มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องในด้านต่างๆ รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ 1.5 คุณธรรมจิตสาธารณะและ
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของคนไทยที่พึงประสงค์ 
และในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่  1 ได้ก าหนดเปูาหมายของการจัดการศึกษาที่การ
พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย
อย่างเป็นธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ และทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
และการพัฒนาสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
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สุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย จึงให้ความส าคัญกับการมีจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ โดยการก าหนดให้ “จิต
สาธารณะ” เป็นคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1 ใน 8 ข้อ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งสถานศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสาธารณะ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
ซึมซับสิ่งดีๆ จากการท ากิจกรรม และเป็นนิสัยติดตัวไป เพราะถ้าหากสังคมไทยเต็มไปด้วยบุคคลที่มี
จิตสาธารณะ เห็นอกเห็นใจกัน ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะแล้วก็ตาม แต่ยังมีรายงาน
การวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลในสังคมยังขาดการมีจิตสาธารณะอยู่ เช่น งานวิจัยของหฤทัย 
อาจปรุ (2544) ได้ศึกษาจิตส านึกสาธารณะของคนกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนจิตสาธารณะของ
คนส่วนใหญ่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ส ารวจในกลุ่มเยาวชนซึ่งพบผล
ส ารวจไปในลักษณะเดียวกันอีก ได้แก่งานวิจัยของรัชนี จันทร์ทรงกรด (2541) และชัชชัย ศิลปะ
สุนทร (2540) จากการส ารวจข้อมูลชี้ให้เห็นว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาธารณะอยู่มาก 
นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความสนใจและเน้นการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลประโยชน์ต่อตนเอง มีความ
ตระหนักในผลที่เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยมาก รวมถึงในแต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสีย
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงสาธารณสมบัติส่วนรวม เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
ไฟฟูา ถนน ฯลฯ อันเกิดจากการช ารุดเสียหายจากการถูกท าลาย จึงมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ รวมทั้งปูายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมักจะพบข้อความ เช่น โปรดอย่าท าลายสิ่งของสาธารณะ 
ทิ้งขยะลงในถัง กรุณาปิดน้ าเมื่อเลิกใช้ เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดจิตสาธารณะในการ
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม ไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อ
ส่วนรวม โดยมองว่าสิ่งของที่เป็นของสาธารณะนั้นเป็นทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถน ามาใช้ประโยชน์หรือร่วมใช้ประโยชน์โดยไม่
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536) ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของบุคคลของชาติ
ให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
เยาวชนไทยให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นกิจนิสัย มีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวม มีวิจารณญาณที่จะท าสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะท าให้
สังคมไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
เนื่องจากนักศึกษาวิชาชีพครูถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน เป็นผู้น าภูมิปัญญา 
จริยธรรม การพัฒนาความคิดที่ต้องส่งทอดโอกาสและสิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม  เพราะในอนาคต
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นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ และจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อสังคมสูง และมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสังคมไปใน
รูปแบบที่เหมาะสม และเพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาได้พิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือปลูก
จิตส านึกในด้านจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,140 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 337 คน โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
ตัวแปรตาม ได้แก่ จิตสาธารณะ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของ
ส่วนรวม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ได้แก่ “น้อยที่สุด” “น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากที่สุด” ประกอบด้วยข้อความจ านวน 24 
ข้อ ซึ่งประเมินจิตสาธารณะใน 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการ
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มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม โดยน าแบบสอบถามจิต
สาธารณะไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน า จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกั บกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าแบบวัดมาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total Correlation) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟุาของครอนบัค (Cronbach’ alpha reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .812 ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ในการศึกษาข้อมูลทั่วไป และคะแนนจากแบบสอบถามจิตสาธารณะ และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ในการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะ จ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่านักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อ

ส่วนรวม (x  = 3.81) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ นักศึกษาคิดว่าการดูแลรักษาความสะอาดใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่  นักศึกษาคิดหาทางแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษา (x  = 4.08) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ นักศึกษาจะเก็บ
ภาชนะไว้ยังที่เก็บ ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ เมื่อนักศึกษาพบเจออุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเสียหายหรือช ารุด นักศึกษาจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด้านการเคารพสิทธิใน

การใช้สิ่งของส่วนรวม (x  = 4.07) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ถ้าบังเอิญหยิบอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนกลับไปบ้าน นักศึกษาจะรีบน ามาคืน ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ถ้ามีคนต้องการใช้โต๊ะ
อาหาร นักศึกษาจะรีบรับประทานอาหารแล้วลุกจากโต๊ะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ าแนกตาม      เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี 
และเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีระดับจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พบว่า 
นักศึกษาม ีจิตสาธารณะ ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา รองลงมาคือด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม 
และด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ตามล าดับ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะการปลูกฝังเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะได้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของ
การศึกษา และในระดับอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพและจริยธรรมของนักศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รับนโยบายไปด าเนินการ อีกทั้งใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานได้ระบุไว้ว่าเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกรู้รอบ และมีจิตส านึกเชิงจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
พัฒนาหลักสูตรให้มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับสังคม โดยให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่มีบทบาทอันส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาคือ การผลิต
คนที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจริยธรรม ความรู้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพ่ือ
ออกไปรับใช้สังคม และเพ่ือการพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ดังกล่าว
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ นับตั้งแต่การบริหาร การจัดการสอนและงานกิจกรรมนักศึกษา  

ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งที่มีบทบาทอย่างกว้างขวาง ในการที่จะช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) กล่าวว่าการที่
นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็น
จุดศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
วัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาจึงมี
ความส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร ถือเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
นักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่ง ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540) ได้ศึกษาเรื่องจิตส านึกต่อสาธารณะ
สมบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
ประชากรหลัก 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มท างานราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองานส านักงาน กลุ่มที่ท างาน
รับจ้าง งานค้าขายเล็กๆ น้อยๆ และกลุ่มนักศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยม ผลการศึกษาพบว่า ในด้าน
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ
แบ่งเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบท่ีบุคคลไม่ต้องท าอะไรมาก เพียงแต่ไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ อีกระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบบุคคลลงมือกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณสมบัติ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็
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ตาม สอดคล้องกับการศึกษาของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ข้าพเจ้าชอบท างานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะเพราะก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคีกัน และข้าพเจ้าจะแบ่งปันสิ่งของให้กับเพ่ือนๆ และรุ่นน้องที่มีฐานะยากจน หรือให้
ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยความเต็มใจ 
 
 2. เปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
   2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีจิต
สาธารณะสูงกว่านักศึกษาเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ 
(2554) ได้ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษา จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามเพศ 
พบว่า จิตสาธารณะโดยรวมของนักศึกษาหญิงสูงกว่านักศึกษาชาย และการศึกษาของ อรพินทร์ ชูชม 
และคณะ (2547) ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนไทยในภาพรวม พบว่า นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการเลี้ยงดู เพราะปัจจุบันบทบาททางเพศเกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ได้รับอิทธิพล
การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็ก จึงท าให้ผ่าน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันสังผลให้มีมุมมองที่ต่างกัน รวมถึงการศึกษาของ นันทวัฒน์ ชุนชี (2546) 
พบว่า การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเล่มเล็ก เชิงวรรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ ใน
นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสังคมไทยนิยมที่จะเลี้ยงดู
เด็กหญิงให้เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนโยน มีความส ารวมมากกว่าเด็กชาย จึงส่งผลให้
นักเรียนหญิงมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากกว่าเพศชาย 
   2.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่แตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดย
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปีที่ 3 ปีที่ 2 และปีที่ 1 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ 
(2554) ได้ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษา พบว่า โดยรวมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ศึกษาชั้นปีต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน  ส่วน 
อนุสรณ์ ทรัพย์พลอย (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จ าแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรม จิตอาสา โดยภาพรวมแตกต่างกัน และการศึกษาของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ 
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(2547) ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ไทยในภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้น ม.3 มีความฉลาดทางอารมณ์ จิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชั้น ม.2 
อาจเป็นเพราะนักเรียนที่ศึกษาต่างระดับชั้นย่อมมีผลให้ถูกปลูกฝัง บ่มเพาะ ได้รับการส่งเสริม ผ่าน
การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกัน 
   2.3 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มี
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุณี จันทร์เจริญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การที่นักเรียนมีระดับผลการเรียนแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงมีจิตสาธารณะสูงกว่า
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ า แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1. มหาวิทยาลัยควรน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ในเรื่องจิต
สาธารณะ และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะให้นักศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างท่ัวถึง หรืออาจจัดพิธีมอบรางวัล หรือเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่ท า
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ส าหรับอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมทางด้านจิตสาธารณะต่อสถาบันของ
นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษามีความผูกพัน ความรักความภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีจิตสาธารณะในกลุ่มประชากรอ่ืน เช่น บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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7 ขั้น (7E) ร่วมกบัเทคนิคการทดลอง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายงานวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 26 คน เป็น
กลุ่ม ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการ
ทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์   เทคนิคการทดลอง 
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare the learning achievement and 
scientific attitude of Matthayomsuksa 5 students between using 7E learning cycle 
with experimental techniques and Traditional Instruction. The research population 
composed of students studying in Matthayomsuksa 5 at The Demonstration School 
of Thepsatri Rajabhat University. The students were studying in semester 2 of the 
academic year 2016. The experiment group was composed of 28 students who 
studied in Matthayomsuksa 5/2 and the control group was composed of 26 students 
who studied in Matthayomsuksa 5/3. The samplings were selected using simple 
random sampling technique. The instruments used in the study included the lesson 
plans of 7E learning cycle with experimental techniques, the lesson plans of the 
traditional instruction, the learning achievement tests and the attitudes toward 
science tests. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and 
One Way Analysis of Covariance. The result show thated the students’ learning 
achievements and scientific attitude whit 7E learning cycle with the experiment al 
technique was higher than traditional instruction at .05 level of significance. 
Keywords: 7E Learning Cycle, Learning achievement, scientific attitude, Experimental 
techniques 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันโลกก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการเตรียมพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสู่สังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
ประเทศไทยคนในชาติจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปสู่การกินดีอยู่ดี
ของประชากร โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
กลไกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน าความรู้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มี
คุณธรรม (กรมวิชาการ, 2544) รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราพบมักอยู่ในรูปของข้อเท็จจริง 
หลักการ กฎ ทฤษฏี ข้อสรุป สมมติฐานและความคิดรวบยอดหรือมโนมติและเป็นที่ยอมรับกันว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีมากมาย ซึ่งเกิดจากความช่างสงสัย ความช่างสังเกต และความอยากรู้อยาก



 
 1156 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เห็นของมนุษย์เรานั้นเอง เมื่อสงสัยก็อยากทราบค าตอบ จึงคิดหาวิธีการที่จะท าให้ได้ค าตอบ ค าตอบ
ที่ได้ก็คือความรู้ ดังนั้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วยความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติต้อง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เน้นแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียง
อย่างเดียวเราควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป อันจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการคิดและการลง
มือปฏิบัติ ซึ่งท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การส่งเสริมและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน คือ การส่งเสริมและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น เป็นเสมือนตัวก ากับความคิด การกระท า การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติที่เกิดจากการใช้ความรู้ เจตคติที่เกิดจาก
ความรู้สึกและที่ส าคัญคุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1) 
มีเหตุผล 2) มีความอยากรู้อยากเห็น 3) มีใจกว้าง 4) มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 5) มีความ
เพียรพยายาม 6) มีความละเอียดรอบคอบ (บ้านจอมยุทธ, 2543) 

ในการจัดการศึกษาปัจจุบันได้มีรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความเหมาะสม
และธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชา
ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างของพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนค่อนข้างมาก
และมีความซับซ้อนของเนื้อหาอย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ค่อนข้างยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน จนท าให้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแต่ละครั้ง
ของรายวิชาชีววิทยาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ต้องใช้กระบวนการซ่อมเสริมใน
หลายๆ ครั้ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงต้องหาวิธีที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของพืชให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรีนั้น ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวิธีสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางว่า เป็นวิธีการที่ครูมีบทบาทน้อยลง แต่จะเพ่ิมบทบาทให้นักเรียนมากขึ้น โดยครูจะเป็นผู้คอย
ยอมรับการแสดงออกของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ด้านต่างๆ จากการท างานร่วมกัน ได้มี
โอกาสอภิปรายและประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง ส าหรับการสอนโดยให้นักเรียน  
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา นอกเหนือจากการได้รับแต่เนื้อหา
เพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากความเป็นจริงที่ว่า ไม่มีรูปแบบการสอนใดที่ดีท่ีสุดแต่เพียงอย่างเดียวที่ครู
จะน ามาสอนให้บรรลุทุกจุดประสงค์ และ ในทุกสถานการณ์ได้ (วารี ถิระจิตร , 2545) นอกจากนี้วิธี
สอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ก็เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่จะท าให้
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ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) เป็นรูปแบบการสอนสืบเสาะที่เน้นให้นักเรียนใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบ
ความรู้ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ จากความรู้เดิมเรียนสู่ความรู้ในเนื้อหาใหม่ ดังนั้นครูต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อน 
นักเรียนจึงจะสร้างความรู้ใหม่จากพ้ืนความรู้เดิมที่นักเรียนมี ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(elicitation phase) 2) ขั้นเร้าความสนใจ (engagement phase) 3) ขั้นส ารวจ และค้นหา 
(exploration phase) 4) ขั้นอธิบาย (explanation phase) 5) ขั้นขยายความรู้ (elaboration 
phase) 6) ขั้นประเมินผล (evaluation phase) 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (extension phase) 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) นอกจากนี้เทคนิคการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของวิชาชีววิทยา
เรื่อง โครงสร้างของพืช ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นคือ เทคนิคการทดลองหรือ
วิธีสอนแบบทดลอง เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เป็นการน ารูปธรรมมาอธิบายเป็น
นามธรรม นักเรียนจะค้นหาข้อสรุปจากการทดลองนั้นด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบทดลองจะ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอาจทดลองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความเหมาะสม 
(สุรางคณา จันทร์เรือง, 2558)  
 จากสภาพปัญหาและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยได้ด าเนินการวิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร         
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 80 คน     
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง        
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 54 
คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 26 คน เป็น
กลุ่มควบคุม  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย       
  2.1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นทบทวนเนื้อหาความรู้เดิม ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 
และปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุปหลักการคิด ขั้นท าแบบฝึกหัด ขั้นน าความรู้ไปใช้ ขั้นวัดผลประเมินผล มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.00 
   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มี 7 ขั้นตอน คือขั้นตรวจสอบความรู้
เดิม ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล ขั้นน าความรู้
ไปใช้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.00 
   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ เพ่ือใช้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างของพืชที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาราย
ข้อ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44-0.79 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.24-0.76 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.896  
   2.4 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบวัดเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ตอบค าถามไม่มีถูกหรือผิดให้นักเรียนเลือกระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองให้มากที่สุดจ านวน 24 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
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เนื้อหารายข้อ (IOC) เท่ากับ 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.61 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดเจตคติท้ังฉบับ เท่ากับ 0.86  
 
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
    3.1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คู่มือครู และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.1.3 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
การเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
    3.1.4 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสาระวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
โครงสร้างของพืช 
    3.1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามล าดับดังนี้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) การวัดและ
ประเมินผล สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ตามล าดับ 
    3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และ การประเมินผล 
  3.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
ใช้ 
  3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
  3.2.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวง ศึกษาธิการ 
     3.2.3 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    3.2.4 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสาระการเรียนรู้ และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างของพืช 
    3.2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามล าดับดังนี้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
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การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบปกติ การวัดและประเมินผล สื่อ/
แหล่งการเรียนรู้ ตามล าดับ 
    3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
และ การประเมินผล 
  3.2.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
ใช้ 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
  3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
  3.3.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงสร้างของพืช 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  3.3.3 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการวัด โดยยึด
ตามหลักสูตรและคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์  
  3.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของ
พืช แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  3.3.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหารายข้อ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  
  3.3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงแล้ว จ านวน 40 ข้อไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เคยเรียน เรื่อง โครงสร้างของพืชมาแล้ว จ านวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
  3.3.7 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 และ ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.896 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาประสิทธิภาพไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.4 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
   ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ความมุ่งมั่นตั้งใจ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความมีระเบียบรอบคอบ 4) ความใจกว้าง 5) 
ความมีเหตุผลไม่ด่วนลงข้อสรุป  
  3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และศึกษา
เทคนิคการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
  3.4.2 สร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน จ านวน 30 ข้อ 
  3.4.3 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   
  3.4.4 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหารายข้อ ( IOC) อยู่
ระหว่าง 0.25-0.56 จ านวน 30 ข้อ  
  3.4.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ยังไม่เคยเรียน เรื่อง โครงสร้างของพืช จ านวน 26 คน ท าแบบวัดเจตคติ แล้วน า
ผลการทดสอบมาหาคุณภาพ 

 3.4.6 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธีการแจกแจง ( t-distribution) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พบว่าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.61  
  3.4.7 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ด้าน จ านวนด้านละ 
4 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่เป็นเชิงบวกจ านวน 2 ข้อ ข้อที่เป็นเชิงลบ จ านวน 2 ข้อ รวมทั้งหมดที่ผ่าน
การคัดเลือกจ านวน 20 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  3.4.8 หาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficien) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
  3.4.9 น าแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มคีุณภาพและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้
กับกลุ่มทดลองต่อไป  
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาจะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   4.1 ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ท าการทดลองซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดลองในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง เรื่อง โครงสร้างของพืช ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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   4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
จากนั้นอธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการเรียนการปฏิบัติตัวของนักเรียน 
   4.3 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะเวลาที่เท่ากัน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มทดลอง 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม จ านวน 5 แผน รวม 15 ชั่วโมง  
   4.4 หลังจากที่ได้ด าเนินการสอนจบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   5.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม  
   5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทาง
เดียว (one way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบว่า 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มควบคุมที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 
p-

value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 444.93 1 444.93 201.56 .000 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค
การทดลอง 

188.95 1 188.95 85.60 .000 

ภายในกลุ่ม 112.58 51 2.21   

รวม 629.65 53     

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=201.56) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F=85.60) เมื่อน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงไว้ในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 

 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก30
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 14.29 3.20 22.43 3.21 23.18 77.27 
กลุ่มควบคุม 15.92 2.90 20.12 3.33 19.30 64.33 
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 จากตาราง 2 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปกติซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อใช้ในการ
ปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่
ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 23.18 คะแนน และ 19.30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 77.27 และ 64.33 ตามล าดับ 
 ในการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มควบคุมที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนเจตค ติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 0.01 1 0.01 0.33 .570 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E)ร่วมกับเทคนิคการ
ทดลอง 

1.13 1 1.13 37.30 .000 

ภายในกลุ่ม 1.54 51 0.03   

รวม 2.70 53    

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=0.33) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับ
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
(F=37.30) เมื่อน าคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปร
ร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงไว้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 5 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 3.94 0.25 4.41 0.17 4.40 88.00 
กลุ่มควบคุม 3.97 0.16 4.11 0.18 4.12 82.40 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้ว
ได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปร
ร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองและกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ คือ 4.40 คะแนน และ 4.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 88.00 และ 82.40 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงสร้างของพืช ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการรู้คิด โดยแต่ละขั้นแสดงความสามารถของการคิดอย่างมีเหตุผล และ
สามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้ ซึ่งมีแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ย่างชัดเจน เข้าใจและง่ายต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ ใจเพ่ิม (2561) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดการเรียนรู้ตาม
วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการ เ รี ยนรู้ แบบปกติอย่ า งมีนั ยส าคัญ  ทางสถิ ติที่ ร ะดับ  .05 สอดคล้ องกับ  
ลัดดาวรรณ อ่ิมอ้วน (2550) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง 
สารและการเปลี่ยนแปลง การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้
โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอริศรา ศรีสร้อย (2560) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
มากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ  

ผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองพบว่า เจตคติหลังเรียน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองในครั้งนี้ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ในการค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึง
ในขั้นส ารวจค้นหา นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจ
ตรวจสอบผสมผสานกับการใช้เทคนิคการทดลอง โดยที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ท าให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้
ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ท าให้เกิดเจตคติด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความ ซื่อสัตย์ในการท างานการจัด
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กระท าข้อมูลต่างๆ การท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความมีระเบียบและรอบคอบ มีความใจกว้างยอมรับ
ฟังความเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลทุกกระบวนการ จึงส่งผลให้นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพิชญานิน ลายเจียร ( 2557 ) ได้ศึกษา
พบว่า เจตคติของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ 
ไม่แตกต่างกัน เพราะเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของนักเรียนแต่ละคนที่
มีต่อครูผู้สอน สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลานาน ๆ ในการเปลี่ยนเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสันต์ เพียรอดวงษ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
แบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง กับนวัตกรรมหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นต้น  
 2. ควรมีการท าวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลอง ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอ่ืนๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณา
ให้ปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุกขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่งขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาใน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุ งเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งในการศึกษา
และท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคนในครอบครัวและพ่ีน้องนักศึ กษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นที่ 1 ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง พืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

Effects of 5E Learning Instruction for Developing Science Subject 
Achievement on the Topic of Plants for Grade 2 Students 

อังสุมา แก้วนุช  
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อีเมลผู้แต่งหลัก : Yui_kaewnuch2532@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 65 ของคะแนนเต็ม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ 5E เรื่อง พืช จ านวน 11 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 
ค าส าคัญ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบ 5E, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

Abstract 
This present research study was aimed 1) to study the learning achievement 

of grade 2 students after studying with 5E instruction, in comparison with the 
criterion of 65% of the full score and 2) to compare the students’ learning 
achievement before and after the instruction on the topic of “Plants” through a 5E 
teaching method.  The sample was 12 grade 2 students of Cheongkiri 
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(Suwichanworawut) School, which is under the Primary Educational Service Area 
Office 1, Sukhothai, in the 1st semester of 2018, selected through a purposive 
sampling method.  The research instruments included 11 5E lesson plans on the 
topic of “Plants” and an achievement test on the topic of “Plants,” 30 questions 

altogether.  The basic statistics used to analyze the data were means (x ), and 
standard deviations (S.D.), and the t-test dependent was used to compare the 
learning achievement before and after 5E instruction.  The findings showed that the 
students’ achievement after the instruction was significantly higher than the 65% 
criterion at the statistical level of .05 and the students’ learning achievement after 
the instruction was significantly higher than that before the instruction at the 
statistical level of 0.5.      
Keywords : learning area of science, 5E instruction, learning achievement 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อสังคมในปัจจุบัน และอนาคตอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์มี
ความเชื่อมโยงในการด ารงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ  ทางการแพทย์ 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเป็นผลของความรู้จากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ยุค
อดีตจนถึงวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เท่าทันโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้เข้ากับการด ารงชีวิตของตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากโดยเน้นความสามารถทางการด ารงชีวิต การวิเคราะห์ 
กระบวนการคิดเพ่ือค้นหาความรู้และแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ได้เน้นใน
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและเน้นทักษะกระบวนการต่างๆรวม
ไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา โดยการค้นพบด้วยตนเองทุกขั้นตอน
และทุกกิจกรรม เมื่อผู้เรียนได้ท า กิจกรรมต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองและที่
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมกับช่วงอายุ และระดับชั้น เพ่ือให้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้ เป็น
ก าลังของชาติเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและ
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การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและถือว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ มีความรู้ 
มีทักษะ มี เจตคติและกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1 - 5) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) กล่าวว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับชีวิตทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์ อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้  และความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย นอกจากนั้น อาคม เอ่งฉ้วน (2541 : 10) ยังได้กล่าวถึงวิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เพราะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการด าเนินชีวิต เป็น
ตัวก าหนดโครงสร้างของสังคม และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สรุปได้ว่า
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมทุกรูปแบบและทุกระดับ ประเทศใดมีความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากประชาชนก็จะมีความรอบรู้ มีศักยภาพในการเลือกใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จาเป็นได้อย่างเหมาะสมมีค่านิยมใน การด ารงชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาคนในชาติให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนาคนในชาติให้มีลักษณะดังกล่าวเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน
โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องมีการพัฒนาวิธีสอนให้มีคุณภาพ เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (กระทรวง ศึกษาธิการ , 2552 : 1 - 5) 
นักเรียนทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเข้าใจโลก ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
ปัจจุบันนี้ (เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2551 : 16)  
  ปัญหาของโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 52.00 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ได้ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65.00 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิง
คีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (ระดับ) รวม 
(คน) 

ระดับผล 
การเรียนเฉลี่ย 4 3 2 1 0 

12 1 3 4 4 - 12 2.08 

ร้อยละ 8.34 25.00 33.33 33.33 -  52.00 

 
ที่มา:โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ), 2561:46 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 
52.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ได้ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65.00  
  จากปัญหา ดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนต้องยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัย
ซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่ง
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดโดยให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองมากที่สุดเป็นรูปแบบของ
กระบวนการเรียนรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์
ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นได้แก่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และ (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายหรือบอกเล่าหรือ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้รับเนื้อหาวิชาต่างๆ จากครู หากแต่ครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546 : 2) วิธีการเรียนที่มีลักษณะค้นหาสืบเสาะดังที่อดุลย์ ค ามิตร (2554) ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสิโรฒม์ บุญเลิศ (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
และอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อน มีผลสัมฤทธิ์มโนมติและมีภูมิปัญญา หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ  5E สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ได ้

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยท าการศึกษากับนักเรียน
โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
คือ นักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผลการวิจัยที่ได้
จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องพืช 

ตัวแปรต้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 
    ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู้บทเรียน 
    ขั้นที่ 2 ส ารวจ 
    ขั้นที่ 3 อธิบาย 
    ขั้นที่ 4 ลงข้อสรุป 
    ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี(สุ
วิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี(สุ
วิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 12 คน  
    เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5E เรื่อง พืช 
จ านวน 11 แผน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ 
   การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 5E  
  1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีกิจกรรมเพ่ือเน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ซึ่งแต่
ละแผนประกอบด้วย  
      1) ชื่อหน่วย 
       2) มาตรฐานการเรียนรู้  
      3) สาระส าคัญ               
      4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       5) สาระการเรียนรู้  
      6) กิจกรรมการเรียนรู้ (แบบ 5E) 
      7) สื่อการเรียนการสอน 
      8) การวัดผลและประเมินผล 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 11 แผน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา
ที่ใช้  
  3. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน  
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     4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยโดยใช้แบบประเมิน เป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตรา เรืองศรี และ เพ็ญศรี เศรษฐ
วงศ์ (2543:117) มีเกณฑ์ในการพิจารณาและเกณฑ์ตัดสินระดับความเหมาะสมของแผนการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

และน าผลการประเมินแผนการจัดจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ ในการประเมินของ
ประคอง  กรรณสูตร (2542 : 73) ดังนี้ 

        คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมดีมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมดี 

     คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมพอใช้ 

     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไป ข้อใดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 จะต้องน าไปปรับปรุง 
  5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย จ านวน 30 คน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากหนังสือ 
การ วัดผลและประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบของ ภัทรา นิคมานนท์ (2532 : 1-14) เทคนิค
การเขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 11 - 25 อ้างถึงใน สุนันท์ ศลโกสุม, 2547 : 5 - 8) 
และหลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือในการวิจัยของวิเชียร เกตุสิงห์ (2530 : 12-17 อ้างถึงใน วีร
เดช เกิดบ้านตะเคียน, 2546 : 66) 
      2. ศึกษาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องพืช จากหลักสูตร
สถานศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และหนังสือวิทยาศาสตร์ของกรม
วิชาการ เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งพฤติกรรมด้านต่างๆ  3 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
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      3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 ข้อ 
     ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์และทางการวัดผล จ านวน 3 ท่าน น ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาดังนี้ 
   +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  –1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ค่าความสอดคล้อง (IOC) ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป 
     2. ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
     3. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มที่เรียน เรื่อง พืช 
มาแล้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย จ านวน 30 คน 
     4. น ากระดาษค าตอบที่ได้จากการทดสอบมาตรวจ ให้คะแนน โดยข้อที่ถูก ให้ 1 
คะแนน ข้อที่ผิดหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้วน า ไปวิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
      5. น าแบบทดสอบที่ได้คัดเลือกแล้ว ไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร 
KR-20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 123) 
      6. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้จริงกับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลาวันละ 2 
ชั่วโมง โดยจัดการสอนวันเว้นวัน คือสอนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 
15 ชั่วโมง จ านวน 11 แผน ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการวิจัย  One Group Pretest–Posttest Design 
คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 240) 
ดังแสดงในตาราง 2   
ตารางท่ี 2 แสดงแบบแผนการทดลอง   

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) การจัดกระท า การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
T1 X T2 
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เมื่อ T1   แทน   การทดสอบก่อนได้รับการทดลอง 
 X    แทน   การจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E    

     T2   แทน   การทดสอบหลังได้รับการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง 

  1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยท าการทดสอบด้วยตนเอง 

 2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 14.30 - 16.30 น. เป็นเวลา 
วันละ 2 ชั่วโมง โดยจัดการสอนวันเว้นวัน คือสอนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง จ านวน 11 แผน 

 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบ โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 หลังการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม ด้วยการหาค่าร้อยละ  

2. การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการหาค่า t –test แบบ 
Dependent Samples  
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1   สถิติพ้ืนฐาน 
   1. ค่าเฉลี่ย ( X )  

  2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
   2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
   3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อน
และหลังการท าการศึกษา ค านวณจากสูตร t –test แบบ Dependent Samples  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับเกณฑ์ร้อยละ 
65 ของคะแนนเต็ม แสดงผลในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 65 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน มี
ดังนี้ คือ 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม Mean S.D. 
% of 
Mean 

t P 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12 30 21.33 1.77 71.11 3.577  0.0000 

* P<.05 
         จากตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.33 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 71.11  และเมื่อเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวร
วุฒิ) ต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดังตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. T - test Sig. 

ก่อนเรียน 12 30 17.42 1.165 
10.94* 0.00 

หลังเรียน 12 30 21.33 1.775 

Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. < .05) 
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 จากตาราง 4 พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 มีคะแนนก่อน
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.42 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.33 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง  พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ . 05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 21.33 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 เพราะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด ก าหนดวิธีสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช้สื่อของจริง  จึงท าให้นักเรียนได้เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิด 
และลงความเห็นร่วมกันกับสมาชิกในห้องเรียน เพ่ือขยายความรู้ที่ได้เรียนอย่างเต็มที่ ดังนั้น รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 5E จึงมีส่วนส าคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้อง สหพร บุญสุข (2551) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ขั้น (5Es) พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.61 ของผู้เรียนทั้งหมด มีทักษะการคิดพ้ืนฐานผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น 
และผู้เรียนร้อยละ 72.26 ของผู้เรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสูง จากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนคนหาค าตอบด้วยตนเองจาก
สิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2557) เกิดเป็นแนวความคิดหลักวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถการแก้ปัญหาและท า
ให้เกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่ (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550) ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิด
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อย่างเต็มที่ ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาสฝึกความคิด ฝึก
การกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้ที่คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542) นอกจากนี้การใช้แผนผังรูปตัววี
ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดรณี เชื้อเจ็ดตน (2540) พบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้น
ยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้แสดงออก โดยการพูดหรือ
เขียนออกมา จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแสดงออกมีทักษะใน
การค้นคว้าข้อมูล มีการแสวงหาความรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสุธารพิงค์ โนนศรี
ชัย (2550) ได้ศึกษาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์วิชาชีววิทยามี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่นเดียวกับวาชินี บุญญพาพงศ์ (2552) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปจัดการสอนแบบแบบ 5E ในช่วงชั้นอ่ืน เช่น ช่วงชั้นที่ 

2 และช่วงชั้นที่ 4 รวมทั้งเนื้อหาอ่ืนๆ โดยผู้สอนและผู้เรียนควรตั้งประเด็นที่ มีความสนใจร่วมกัน 
2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ เรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ควรจัดการเรียนแบบกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว

ตลอดเวลา สร้างความสามัคคี ความรัก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความกล้าที่จะ
แสดงออกทางความคิดอย่างมีหลักการ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
   2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ของนักเรียนกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 76 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และกลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.63 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.96  และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.44 
- 0.64 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัย พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 
The purposes of this study were to compare the learning achievement and 

analysis thinking of matthayomsuksa 5 students entitle rate of chemical reaction by 
using 4MAT learning method and traditional method. The sample used in this study 
was matthayomsuksa 5 students of Demonstration of Thepsatri Rajabhat University, 
Lop Buri province. Seventy six students were divided into two groups by the random 
sampling and have been learned by using 4MAT learning method and traditional 
method. The research tools used in this study were 1) lesson plans 2) the learning 
achievement test with the discrimination index ranged from 0.47 - 0.63 and it 
reliability was at 0.96 and 3) the analysis thinking test with the discrimination index 
ranged from 0.44 - 0.64 and the reliability was at 0.95. The research data were 
analyzed by average, standard deviation and t-test. 

The results of the study revealed that:  
 The learning achievements of matthayomsuksa 5 students entitle rate of 
chemical reaction by using 4MAT learning was higher than those of the traditional 
method at the .05 level of statistical significance and the analysis thinking of 
matthayomsuksa 5 students entitle rate of chemical reaction by using 4MAT learning 
method was higher than those of the traditional method at the .05 level of statistical 
significance. 
Keywords: learning achievement, analysis thinking, 4MAT learning method, traditional 
method 
 
บทน า 

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้  ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์ และมีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์
ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืนและที่ส าคัญอย่างยิ่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดการ
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ศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้อยู่ในสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือน าผลการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2546) 

จากการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ผ่านมา นักเรียนจะท าการทดลองตามหนังสือ แบบเรียน หรือ
ใบกิจกรรมตามที่ครูก าหนดขึ้นมา โดยไม่มีการออกแบบการทดลองด้วยตนเอง ไม่มีการสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม  ท าให้นักเรียนขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่จะท าการทดลอง ไม่สามารถวิเคราะห์การ
ทดลอง อธิบายผลการทดลอง และสรุปผลการทดลองได้ด้วยตนเอง  ไม่ได้น าหลักการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่สามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการสืบเสาะหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้มาจากตัวครู         
ที่เป็นผู้อธิบายเพียงคนเดียว  ท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นไม่คงทน เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของ
ความจ า ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้และคิดด้วยตนเอง  พบว่านักเรียนสามารถท าแบบทดสอบที่เป็น
ลักษณะของความจ าได้ดี  แต่ไม่สามารถท าแบบทดสอบที่เป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ นั่นคือแม้
นักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาแต่นักเรียนยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ได้  และไม่
สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่างๆได้  จึงจ าเป็นที่ครูต้องจัดหาสื่อ นวัตกรรมการสอน หรือกิจกรรมการสอนเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฝึกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ซึ่ง เบอร์นิส แมคคาร์ธี (McCarthy, 1997) ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบนี้เป็นคนแรก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 4 แบบ ประกอบด้วยผู้เรียนแบบที่ 1 ผู้เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญ
ส านึกหรือประสาทสัมผัส ผู้เรียนแบบที่ 4 ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่
การลงมือปฏิบัติ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและ
ระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรูปแบบ  และความต้องการ
ของตนเองอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างผลงานเป็น
ความคิดของตนเอง เกิดความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ ท าให้ผู้เรียนพันนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
เป็นวิธีการเรียนที่นักเรียนได้ใช้สามัญส านึกและความรู้สึกใช้ประสบการณ์การเฝูามองและตอบสนอง
กลับ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เหมาะสมกับนักเรียนที่จะเพ่ิมความสามารถในการคิดให้มากขึ้น
กว่าเดิม จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี
การศึกษา 2559–2560 ในมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้าน
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ความรู้ การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  แต่ยังมีโอกาสพัฒนาให้สูงขึ้นได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมี 
จึงน าการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความยากต่อการเรียนของ
นักเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานร่วมกัน พัฒนา
ผู้เรียนให้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางปัญญา สร้างสังคมท่ีมีการร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและจากกลุ่ม จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง นับว่าเป็นวิธีเรียนที่เหมาะสมกับการน ามาใช้
กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตวิจัยไว้ ดังนี้ 
        1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 105 คน  
1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน  2 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มโดยวิธีการจับสลาก ซึ่งได้มัธยมศึกษา
ปี่ที่ 5/2 จ านวน 38 คน  เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/3 
จ านวน 38 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ประกอบด้วย 

  2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
จ านวน 6 แผน จ านวน 18 ชั่วโมง 

      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

      2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ  the randomized pretest-posttest control 

group design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1   แผนการทดลองแบบ the randomized pretest-posttest control group design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E 
C 

T1 
T1 

X 
- 

T2 
T2 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
E  แทน กลุ่มทดลอง 
C แทน กลุ่มควบคุม 
T1    แทน การสอบก่อนการทดลอง 
T2    แทน การสอบหลังการทดลอง 
X    แทน การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test) 

4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  โดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test) 

5. สถิติในการวิจัย 
5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

     1) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง ค านวณค่า IOC 
     2) สถิติใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่ หาค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค่าความยาก
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR–
20 
     3) สถิติหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่ หา
ค่าความเท่ียงตรง (validity) ตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  ค่าความยากของแบบ
วัดการคิดวิเคราะห์  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t-test 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

X
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน
และหลังเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n  ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 38 9.95 2.45 
30.06* 

หลังเรียน 38 22.58 2.82 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (22.58)  ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (9.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง n  ̅ S.D. t 

กลุ่มทดลอง 38 22.58 2.82 
   6.88* 

กลุ่มควบคุม 38 18.71 2.47 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (22.58) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (18.71) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ก่อนเรียนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

n  ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 38 11.55 1.35 
32.64* 

หลังเรียน 38 22.05 1.56 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

  จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (22.05) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียน (11.55) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้
รบการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

กลุ่มตัวอย่าง n  ̅ S.D. t 
กลุ่มทดลอง 38 22.05 2.44 

6.49* 
กลุ่มควบคุม 38 19.08 1.56 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (22.05) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ (19.08) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง อัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ในการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ 
ของกลุ่มผู้เรียน 4 คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ตามแบบ และความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา กล้ าส าโรง 
(2550), นวลนภา คงสุข (2547), รุ่งฤดี นาระวิน (2554), เสียห์ (2003) นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่า
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องจากครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อครูผู้สอนน าไปใช้กับนักเรียนจึงส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ  
4MAT ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ ของกลุ่มผู้เรียน 4 
คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ และ
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เมื่อ
นักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา นันท์ดี (2548), ปริญญา สลาง
สิงห์ (2551), ลี (2004) และแจ็คสัน (2004)  
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการทางสมองซีก
ซ้ายและสมองซีกขวาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิชญุตม์ ทองแม้น (2547), พัช
รินทร์ เทียบพิมพ์ (2550), และ อาฬวี ภิญโญดม (2551) นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องจากครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เมื่อครูผู้สอนน าไปใช้กับนักเรียนจึงส่งผลให้ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ ของกลุ่มผู้เรียน 4 
คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ และ
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เมื่อ
นักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลนภา คงสุข (2547), ฉันทนา กล้ า
ส าโรง (2550) และลี (2004) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT   ต้องศึกษาให้เข้าใจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจนเกิด

ความช านาญแล้วน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียน
มากที่สุด ซึ่งจะต้องวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน ต้องเตรียมการสอนและสื่อการ
สอนมาอย่างดี และควรก าหนดเวลาให้เพียงพอและพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง 

   1.2 ครูเป็นผู้คอยแนะน า ให้ความช่วยเหลือในขณะการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
ขัน้ตอนที่ถูกต้อง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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   2.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  กับนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น 
วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา หรือวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

   2.2 ควรมีการท าวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเคมีเนื้อหาอ่ืนๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอ่ืนๆ โดยปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

   2.3 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  กับตัวแปรอ่ืน เช่น เจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน, อาจารย์ 
และ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุก
ขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่ง   
   ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้มอบทุนการศึกษา และขอขอบคุณ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่กรุณาให้ความร่วมมือและค าปรึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ คุณค่าและประโยชน์  อันพึงมีจากงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็น
เครื่องสักการะคุณแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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