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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่สามารถ
พัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 39 คน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฝึกทักษะ แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ และแบบทดสอบความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า พบว่า ทั้ง 7 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็ น ฐานที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น มี ค วามเหมาะสมอย่ า งมากต่ อ การนำไปจั ด การเรีย นรู้ (4.80 – 5.00) และสามารถพั ฒ นา
ความเข้ าใจทางวิท ยาศาสตร์ของนั ก เรีย นกลุ่ ม เป้ าหมายได้ โดยยื นยั น ได้จ ากผลการประเมิ น แบบฝึก ทัก ษะ แบบสั งเกต
พฤติกรรมความเข้าใจที่มีค่าร้อยละเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันในระดับมาก (Effect size = 3.24)
คำสำคัญ

: การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็นฐาน ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เกมทางการศึกษา

Abstract
This study aimed to develop Game-based Learning (GBL) activities that suitable for the genetic
inheritance topic and also improve students’ scientific understanding. The target group was thirty-nine
10th grade students in 2018 academic year. The data were analyzed by the triangulation method using
the data from five exercises, five observation forms, and a three-tier diagnostic test. The results showed
that seven GBL activities were suitable for delivering genetic inheritance content (4.80 – 5.00), and also
demonstrated the effectiveness of designed GBL activities in improving students’ scientific understanding
was confirmed by the average percentage of exercises and observation forms. And a three-tier diagnostic
test is associated with a large effect size (Effect size = 3.24).
Keywords : Game-based Learning, Scientific understanding, Educational game
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บทนำ
ในการจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์การที่ ผู้เรียนมีแนวคิด ที่ไม่ส อดคล้องกับ หลักการหรือทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ ง
การสรุปข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ข องตนเอง การได้รับข้อมูลจากผู้สอนที่เข้าใจผิด หรือแม้แต่การจดจำเรื่องราวต่าง ๆ
คลาดเคลื่ อ นไป (Allen, 2007; Smith, diSessa, & Roschelle, 1993) เรี ย กว่ า การมี แ นวความคิ ด คลาดเคลื่ อ น
(Misconception) ปัญหาการมีแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในกลุ่มของ
ผู้เรียนทุ กระดั บ ตั้งแต่ ระดับ ชั้นอนุ บาลจนถึงมหาวิทยาลัย (Nadelson, 2009) จากการศึกษาของ Bahar (2003) พบว่า
ผลกระทบจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ผิดพลาดไปและสามารถ
นำไปสู่การเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ในหัวข้อที่ยากขึ้นและในระดับการเรียนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมที่ยากต่อการทำความเข้าใจและยังสามารถนำไปสู่การเกิดปัญหาด้านการอธิบายข้อมูลหรือทฤษฎี
เชิ งวิท ยาศาสตร์ (Scientific explanation) ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบขั้ น สู งสุ ด ของความเข้ า ใจทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific
understanding) ตามแนวคิ ด ของบลู ม ที่ ป รับ ปรุ งใหม่ (Bloom’s revised taxonomy) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย การตี ค วาม
(Interpreting) การยกตั ว อย่ า ง (Exemplifying) การจั ด จำแนก (Classifying) การสรุ ป (Summarizing) การอนุ ม าน
(Inferring) การเปรียบเทียบ (Comparing) และการอธิบาย (Explaining) ด้วยเหตุนี้ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนวิ ทยาศาสตร์ห ลายท่านได้ให้ ค วามสนใจเกี่ย วกับ การแก้ ไขปั ญ หาแนวความคิ ดคลาดเคลื่อ นในกลุ่ ม ผู้เรีย น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตลอดจนการวิเคราะห์และจัดจำแนกหัวข้อที่มีแนวโน้มต่อการเกิดแนวความคิด
คลาดเคลื่อนในรายวิชาชีววิทยามากขึ้น (Andrew et al., 2012; Galvin, Simmie, & O’Grady, 2015) ซึ่งจากการศึกษาถึง
แนวความคิดทางชีววิทยาที่คลาดเคลื่อน (Biological misconception) ของ Tekkaya (2002) พบว่า หัวข้อทางชีววิทยาที่
เกิดปัญหาแนวความคิดคลาดเคลื่อน ได้แก่ การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) การหายใจระดับเซลล์ (Respiration)
การไหลเวี ย นของพลั งงาน (Energy Flow) ระบบหมุ น เวี ย นโลหิ ต (Circulation system) และพั น ธุ ศ าสตร์ (Genetics)
ทั้ งนี้ พั น ธุศ าสตร์ เป็ น หั วข้ อ ที่ มีแ นวคิ ดคลาดเคลื่ อนมากที่ สุ ด เนื่ องจากมี เนื้ อหาที่ ค่ อ นข้างยากและมี ค วามเป็ น นามธรรม
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Mustami (2016) ที่ ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด จำแนกเนื้ อ หาและแนวคิ ด ทางพั น ธุ ศ าสตร์
ที่ ค ลาดเคลื่ อ น (Genetic misconception) พบ ว่ า หั วข้ อ ที่ มี แ นวคิ ด คลาดเคลื่ อ นมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ลั ก ษ ณ ะ ท า งพั น ธุ ก ร ร ม (Genetic inheritance) ก า ร สั งเค ร า ะ ห์ โป ร ตี น (Protein synthesis)
และมิวเทชัน (Mutation) โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเข้าใจผิดที่เกิดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในครั้งแรก คำศัพท์
เฉพาะมีความหมายที่ซับซ้อน รวมถึงเนื้อหาเป็นนามธรรมและยากต่อการทำความเข้าใจ และเมื่อผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 150 คน ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนสูง และผู้ปกครองให้การสนับสนุนต่อการศึกษาอย่างเต็มที่ พบว่า ผู้เรียน
บางส่วนยังมีแนวความคิดทางพันธุศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนในหลายหัวข้อ
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถลดปัญหา
การเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในรายวิชาชีววิทยาและเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิต
โดยผู้เรียนจะต้องได้คิด ลงมือทำ และประสบพบเจอด้วยตนเอง รวมถึงสอดคล้องกับ พระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 22 กำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered learning)
ซึ่งจากการศึกษาถึงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) กล่าวคือ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เกมที่ผ่านการออกแบบตามจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนจะต้องเกิดองค์ความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเหล่านั้น (Qian & Clark, 2016)
ตลอดจนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น (Liu & Chen, 2013) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เกมเป็นฐานยังอาจทำให้ผู้เรียนมีความพยายามในการทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การมีแนวความคิดและความเข้าใจเป็นของตนเอง (Hamari et al., 2016; McGonigal, 2000)
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ หากผู้เรียนสามารถสร้าง
2

CMU Journal of Education, Vol. 3 No. 3 2019
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 2562

องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเกิดจากความรู้และประสบการณ์เดิมหรือรับเข้ามาใหม่ ดังนั้นการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถกระตุ้นความสนใจ
จากผู้เรียน จนทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและอยู่คงทนกับผู้เรียนตลอดไป (ทิศนา แขมมณี, 2560)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัด การเรียนรู้
โดยใช้ เ กมเป็ น ฐานที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การนำไปจั ด การเรี ย นรู้ ใ นหั ว ข้ อ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาว่ากิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนได้ หรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation method) จากประจักษ์พยานทั้งสามชิ้น ได้แก่
แบบฝึกทักษะ แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบวินิจฉัย
สองชั้น) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้ นฐาน เพื่อเป็นการยืนยันว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานนั้นสามารถ
พัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่เหมาะสมกับเนื้อหา
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(Constructivism) เป็ น
ทฤษฎีการเรียนการสอนที่
มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ เดิ ม
กับองค์ความรู้ใหม่
แนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ เกมเป็ น ฐาน เป็ น
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
เกมที่ ผ่ า นการออกแบบ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เป็ น สื่ อ เพื่ อ ทำให้ ผู้ เรี ย น
เกิ ด แนวคิ ด หลั ก หรือ องค์
ความรู้ในเรื่องนั้น

กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เป็ น เกมที่
ผ่านการออกแบบตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนั้น
ขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจถึงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้
รวมถึงการทบทวนเนื้อหาเดิมเพื่อเชื่อมโยง
ไปยังเนื้อหาใหม่ด้วย
2) ขั้ น การเล่ น เกม ผู้ส อนแนะนำชื่ อเกม
เป้ าหมาย กฎ กติ ก า และวิธี ก ารเล่ น แก่
ผู้เรียน ตลอดจนเล่นเกมจนสำเร็จ
3) ขั้ น การสรุ ป และอภิ ป รายผล ผู้ ส อน
และผู้เรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายถึงสิ่งที่
ได้ เรียนรู้ระหว่างเล่น เกม และการขยาย
ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน
4) ขั้ น การประเมิ น ผล ผู้ ส อนประเมิ น
ผู้เรียนท้ายกิจกรรมโดยใช้ แบบฝึกทักษะ
และแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ

3

ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์
(Scientific
understanding)
มีองค์ประกอบ 7 ด้าน
ดังนี้
1) การตีความ
2) การยกตัวอย่าง
3) การจัดจำแนก
4) การสรุป
5) การอนุมาน
6) การเปรียบเทียบ
7) การอธิบาย
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ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) โดยดำเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย 4 ขั้นตอน (PAOR) ตามแนวคิดดั้งเดิมของ Kemmis (1988, อ้างในสุวิมล ว่องวาณิ ช , 2550) ได้แก่ ขั้นการ
วางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อน โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จำนวน 39 คน ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย นแห่ งหนึ่ งในจั งหวั ด ชลบุ รี กลุ่ ม เป้ า หมายนี้ ได้ จ ากวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive selection) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง อีกทั้งรูปแบบการจัดห้องเรียนยังเป็นแบบการเรียงตาม
ความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย

วิธีการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้ า งและวิ เคราะห์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เกม เป็ น ฐาน
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อสร้างกิจกรรม
การเรีย นรู้ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาและจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม และ
องค์ประกอบของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน (Anderson & Krathwohl, 2001) จำนวน 7 กิจกรรม
2) ผู้วิจัยเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานทั้ง 7 กิจกรรม ต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน
5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเกม ผู้เชี่ ยวชาญด้านเนื้อหาและการสอนชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล และครูผู้สอนชีววิทยา เพื่อประเมินความสอดคล้อง (IOC) และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้อง (IOC) ความเหมาะสมของกิจกรรม และปรับแก้กิจกรรมการเรียนรูต้ าม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
เกมที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

องค์ประกอบ
ความเข้าใจ

กิจกรรมการเรียนรู้
(เกม)

1

- อธิบายความหมายคำศัพท์เฉพาะทางพันธุศาสตร์และยกตัวอย่าง
ประกอบได้

- การตีความ
- การยกตัวอย่าง

The Genetic Cards

2

- สรุปผลและอธิบายข้อมูลจากการทดลองของเมนเดลได้

- การจัดจำแนก

Mr. Bean

3

- อธิบายกฎแห่งการแยกได้
- อธิบายแห่งกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระได้
- บอกความแตกต่างของกฎทั้งสองข้อของเมนเดลได้

- การสรุป
- การอนุมาน

4

- การอนุมาน
- การเปรียบเทียบ
- การอธิบาย

- สรุปและอธิบายเกีย่ วกับความเด่นไม่สมบูรณ์ได้
- สรุปและอธิบายเกีย่ วกับความเด่นร่วมได้

4

Meta-fortune

Beyond Mendel is
Stealer I
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- สรุปและอธิบายเกีย่ วกับมัลติเพิลอัลลีลได้
- สรุปและอธิบายเกีย่ วกับพอลิยีนได้

- การเปรียบเทียบ
- การอธิบาย

6

- เปรียบเทียบความแตกต่างของสองเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
- การเปรียบเทียบ
ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

7

- นักเรียนสามารถยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนโครโมโซมเพศได้

- การอธิบาย

Beyond Mendel is
Stealer II
Cross-link
X or Y

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใช้ รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร (Action research) ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง Kemmis
(1988, อ้างในสุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ซึ่งดำเนินการเป็นวงจรปฏิบัติการต่อเนื่องกัน 5 วงจร โดยใช้เครื่องมือการวิจัย 3 ชนิด
ทีถ่ ูกออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และองค์ประกอบ
ของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน (Anderson & Krathwohl, 2001) ได้แก่ แบบฝึกทักษะความเข้าใจ แบบสังเกต
พฤติกรรม ความเข้าใจ และแบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (แบบวินิจฉัยสองชั้น) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific understanding) ที่ผู้เรียนได้รับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)
ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้สำรวจ วิเคราะห์ และศึกษาสภาพปั ญหาในชั้นเรียน แล้วจึงศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่ได้เลือกใช้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2) ก่อนเข้าสู่ขั้นปฏิบัติการ ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 20 ข้อ ซึง่ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยสองชั้น
(Two-tier diagnostic test)
3) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และในระหว่างการทำกิจกรรม
(ขั้นการเล่นเกม) ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรีย น เมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรม
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทำแบบฝึกทักษะเพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจและทบทวนองค์ความรู้ของตนเอง
4) ขั้นสังเกตผล (Observe) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทุกวงจร (5 วงจร) ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (Posttest)
กับกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และบันทึกผลการ
ทดสอบไว้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
5) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาทำการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ให้ได้ข้อเสนอแนะและอธิบายปัญหาต่าง ๆ ที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป

5
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การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือวิจัย 3 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะความ
เข้าใจ แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ และแบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างข้อสรุปจากการตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation method) โดยเครื่องมือแต่ละชนิดมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) แบบฝึกทักษะความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน (ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และ
การบรรยาย
2) แบบสั งเกตพฤติ ก รรมความเข้ าใจ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน (ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน) และการบรรยาย
3) แบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยน
โดยการวัดขนาดของผล (Effect size)

ผลการวิจัย
1) ผลความสอดคล้อง (IOC) และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เ กมเป็นฐาน ได้ถูกออกแบบให้ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และจุด ประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และสอดคล้องกับ องค์ประกอบของความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน (ตารางที่ 1) จำนวนทั้ง 7 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมและผลการประเมินค่าความ
สอดคล้อง (IOC) และค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.80 – 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่
สูงมาก และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละกิจกรรมเท่ากับ 1.00 คือ มีความสอดคล้องกันมากระหว่างรูปแบบของ
กิจกรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมี
ความเหมาะสมต่ อ การนำไปจั ด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ กมเป็ น ฐาน ในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยา
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมิน
IOC
ความเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้ (เกม)
1. The Genetic Cards (เวลา 30 นาที)
ลัก ษณะเกม: การเรีย นรู้คำศัพ ท์ทางพันธุศาสตร์โดยใช้บั ตรคำแสดงคำศัพ ท์ ความหมาย และตัวอย่า ง
ซึ่งบัตรคำทั้ง 3 ประเภทจะมีความสอดคล้องกัน
2. Mr. Bean (เวลา 40 นาที)
ลักษณะเกม: การเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทดลองของเมนเดล จากการคิดวิเคราะห์และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ทกี่ ำหนดให้
3. Meta-fortune (เวลา 50 นาที)
ลักษณะเกม: การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎของเมนเดลทั้ง 2 ข้อ โดยการศึกษาผ่านขั้นตอนการแบ่งเซลล์ เพื่อให้
เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
4. Beyond Mendel is Stealer I (เวลา 40 นาที)
ลักษณะเกม: เรียนรู้ถงึ ลักษณะทางพันธุกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเมนเดล โดยผู้เรียนแข่งขันกันตอบคำถาม
จากข้อมูลของความเด่นไม่สมบูรณ์และความเด่นร่วม
5. Beyond Mendel is Stealer II (เวลา 40 นาที)
ลักษณะเกม: เรียนรู้ถึงลักษณะทางพันธุกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเมนเดล โดยผู้เรียนแข่งขันกันตอบคำถาม
จากข้อมูลของมัลติเพิลอัลลีลและพอลิยีน
6. Cross-link (เวลา 30 นาที)
ลักษณะเกม: เป็นเกมจับคู่ภาพที่ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะที่เกิดขึ้นจากยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน
7. X or Y (เวลา 30 นาที)
ลักษณะเกม: เป็ นเกมไขปริศนาที่ ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับลัก ษณะพันธุกรรมแบบต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมเพศ

6

1.00

5.00

1.00

4.80

1.00

4.90

1.00

4.80

1.00

4.80

1.00

5.00

1.00

5.00

CMU Journal of Education, Vol. 3 No. 3 2019
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 2562

2) ผลการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒ นาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐ าน
ทั้ง 5 วงจรปฏิบัติการ ซึ่งรายละเอียดในการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จำแนกผลตามเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบฝึก
ทักษะ แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ และแบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ แสดงได้ดังนี้
2.1) แบบฝึกทักษะความเข้าใจ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบฝึ ก ทั ก ษะที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความเข้ า ใจทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
กลุ่ม เป้ าหมายเป็น รายบุค คล หลังจากได้ รับ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น ฐาน
(ขั้ น การประเมิ น ผล) ตามองค์ ป ระกอบของความเข้ า ใจทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง 7 ด้ า น จำนวนทั้ งหมด 5 แบบฝึ ก ทั ก ษะ
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนคิด เป็ น ร้อ ยละ 71.79 ร้อยละ 85.90 ร้อยละ 85.19 ร้อ ยละ 91.03 และร้อยละ 92.52 ตามลำดับ ดังแสดง
ในกราฟที่ 1

90
80
70
60
East

50
40

West

30
20

North

10
0
1st

2nd

3rd

4th

Qtr

Qtr

Qtr

Qtr

กราฟที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากแบบฝึกทักษะ
2.2) แบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นรายกลุ่ม ในระหว่าง
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการเล่นเกม) จำนวน 5 ครั้ง ตามวงจรปฏิบัติการทั้ง 5 วงจร ผู้วิจัยประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่สร้างขึ้น
ตามแนวคิดของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ (Anderson & Krathwohl, 2001) ในการประเมินความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ด้า น ซึ่ งผลการวิจั ย พบว่า แนวโน้ ม ของการพั ฒ นาความเข้ าใจทางวิ ท ยาศาสตร์ที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ของนั ก เรีย นกลุ่ ม เป้ าหมาย
ในระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 78.92
ร้อยละ 85.47 ร้อยละ 76.64 ร้อยละ 84.19 และร้อยละ 91.88 ตามลำดับ ดังแสดงในกราฟที่ 2
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กราฟที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจ
2.3) แบบทดสอบวัดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบของความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการวัดค่า
ขนาดของผล (Effect size) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 9.21 และ 1.85 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แบบทดสอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 17.01 และ 2.86 ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมมีค่ า
เท่ากับ 2.41 และค่าขนาดของผล (Effect size) มีค่าเท่ากับ 3.24 ซึ่งอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
รายการ

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ขนาดของผล
(Effect size)

จำนวนนักเรียน
คะแนนเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม

39
9.21
1.85

39
17.01
2.86

3.24

แปลผล
ระดับมาก

2.41

ทั้งนี้เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation method) จากเครื่องมือการวิจัยทั้ง 3 ชนิด
ได้ แ ก่ แบบฝึ ก ทั ก ษะ แบบสั งเกตพฤติ ก รรมความเข้ าใจ และแบบทดสอบความเข้ า ใจทางวิท ยาศาสตร์ สามารถแสดง
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในกราฟที่ 3
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ก่อนเรียน

หลังเรียน

กราฟที่ 3 แสดงแนวโน้มของการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ชนิด
จากกราฟที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากแบบฝึกทักษะครั้งที่ 1 – 5 คิดเป็น
ร้อยละ 71.79 ร้อยละ 85.90 ร้อยละ 85.19 ร้อยละ 91.03 และร้อยละ 92.52 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
เข้ า ใจ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก แ บ บ สั งเก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม เข้ า ใจ ค รั้ ง ที่ 1 – 5 คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 78.92
ร้อ ยละ 85.47 ร้ อ ยละ 76.64 ร้ อ ยละ 84.19 และร้ อ ยละ 91.88 ตามลำดั บ และคะแนนความเข้ า ใจทางวิ ท ยาศาสตร์
จากแบบทดสอบวัด ความเข้าใจก่ อนเรีย นและหลั งเรียนมี ค่ าเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้อยละ 46.05 และร้อ ยละ 85.05 ตามลำดั บ
จึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานสามารถพัฒนาความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้นได้

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ได้ข้อสรุปดังนี้
1) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวจะต้องมี ลักษณะที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
และจะต้องได้รับแนวความคิดหลัก (Concept) จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบตามจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนื้อหาของ
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต า ม แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ เก ม เป็ น ฐ า น เรื่ อ ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม
แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.80 – 5.00
2) การวิเคราะห์การพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน โดยพิจารณา
จากเครื่องมือการวิจัยทั้ง 3 ชนิด พบว่า คะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 คิดเป็นร้อยละ 71.79 ร้อยละ 85.90 ร้อยละ
85.19 ร้อยละ 91.03 และร้อยละ 92.52 ตามลำดับ คะแนนที่ ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความเข้าใจที่ 1 – 5 เท่ากับ
ร้อยละ 78.92 ร้อยละ 85.47 ร้อยละ 76.64 ร้อยละ 84.19 และร้อยละ 91.88 ตามลำดับ และคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เท่ากับร้อยละ 46.05 และ 85.05 ตามลำดับ โดยที่คะแนนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนทั้งสองค่ามีความแตกต่างกันในระดับมาก ( Effect size = 3.24) ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลร่วมกันของประจักษ์
พยานทั้ง 3 ชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ต ามแนวคิ ดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็ นฐาน เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ทั้ง 7 กิจกรรม มีความเหมาะสมอย่างมากต่อการนำไปจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามผล
การประเมิน จากผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง 5 ท่ าน โดยมี ค่าความเหมาะสมที่ ป ระเมิ นได้อยู่ ระหว่าง 4.80 – 5.00 ทั้งนี้อ าจเนื่ องมา
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานจะต้องออกแบบวิธีการเล่นและวัตถุประสงค์
ของกิ จ กรรมการเรีย นรู้นั้ น ๆ จากผลการเรี ย นรู้ แ ละจุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ ในเนื้ อ หาที่ ต้ อ งนำไปจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อสามารถที่จะกำหนดทิศทางของแนวคิดหลักให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Liu & Chen (2013)
ที่ ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลการนำเอากิ จกรรมการเรี ย นรู้โดยใช้ เกมเป็ น ฐานไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ ดู พั ฒ นาการของการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ กล่ า วคื อ เกม “Conveyance Go” ซึ่ ง มี รู ป แบบเป็ น เกมไพ่ (Card game) ที่ ผ่ า นการออกแบบเกมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ใน เรื่อง การหมุนเวียนและการถ่ายทอดพลังงาน ซึ่ งผลการศึกษา พบว่า เกม “Conveyance Go”
มี ค วามเหมาะสมต่ อ การนำเอาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนใน เรื่ อ ง การหมุ น เวี ย นและการถ่ า ยทอดพลั งงาน
(Mean = 4.14, SD = 1.08) ทั้ งนี้ ผู้วิจั ยยั งได้อ อกแบบแต่ ละกิจ กรรมให้ ส อดคล้อ งกั บ องค์ ป ระกอบของความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละด้านตามความเหมาะสมของเนื้อหาและธรรมชาติวิชา โดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถที่จะฝึกให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ทักษะไปพร้อม ๆ กับทฤษฎี และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(จริยา สุจารีกุล , 2550) นอกจากนี้จะต้องเน้น ให้มีการออกแบบลักษณะของการเรีย นรู้ตามสภาพจริง (Trilling & Fadel,
2009) ที่ควรนำผู้เรียนออกจากกรอบทฤษฎีที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริง แต่สามารถนำผู้เรียนไปสู่การมีความคิด
ที่กว้างไกลและลงมือทำโดยใช้ทักษะที่จำเป็นได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการปฏิบัติด้วยความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ ได้
ในสถานการณ์ จริง (Meyers & Jones, 1993) นั่น คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถทำให้ เกิ ด ความหมายและคุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง เมื่ อ ผู้ เรี ย นเข้ า ไปมี ป ระสบการณ์ ต รงที่ น ำไปสู่ ก ารคิ ด
เข้าใจ ตัดสินใจ และลงมือทำ รวมถึงการมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่กระทำอยู่ จึงจะเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความเข้าใจและซึมซับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานสามารถ
พัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เมื่อวิเคราะห์
จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ทั้ ง 3 ชนิด ทั้งนี้การที่นักเรียนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนั้น ประการแรกอาจ
เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเป็นการนำเอาเกมที่ผ่านการออกแบบตามจุดประสงค์การเรียนรู้มา
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Khoo & Gentile, 2007) เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
และนำไปสู่การเข้าใจตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ (Carin and Bass, 1997; Eyler and Giles, 1999) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Al-Tarawneh (2016) ที่ พ บว่ า การใช้ เกมประกอบการเรี ย นรู้ ส ามารถทำให้ ผู้ เรี ย นพั ฒ นาแนวคิ ด ทาง
วิท ยาศาสตร์ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ด้านความรู้ความจำ 2) ด้ านความเข้าใจ และ 3) ด้านการนำไปใช้ นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับงานการศึกษาของ Cameron and Dwyer (2005) ที่เปรียบเทียบกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เกมเป็นฐานและกลุ่มควบคุม พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมีความเข้าใจ (Comprehension)
ในเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .003 ประการที่สอง คือ ในการออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ของผู้วิจัยที่ได้นำเอาขั้นการสรุปผลและอภิปรายผลไว้ต่อจากขั้นการเล่นเกมนั้น ทำให้ผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการเรียนรู้ได้
ทันที ซึ่งป้องกันการเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ประการสุดท้าย คือ การออกแบบเกมประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้เลือกสร้างเกมตามแนวคิดของ Ellington (1987) กล่าวคือ การสร้างเกมทางการศึกษา (Educational game)
จะต้องผ่านการออกแบบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหรือผู้นำเกมต้องการให้ ผู้เรียนหรือผู้เล่นเกมได้รับจากการร่วม
ทำกิจกรรมในครั้งนั้น ๆ ทำให้ผู้สอนสามารถกำหนดแนวคิดหลักของผู้เรียนได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าห มาย
มีความเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ที่ มากขึ้น นั่น เอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ Liu & Chen (2013) ที่ พ บว่า การนำเอา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่ผ่านการออกแบบให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิท ยาศาสตร์ให้ แก่ นั กเรียนนั้น ทำให้นั กเรี ยนได้ รับความรู้ท างวิท ยาศาสตร์และเกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาได้เพิ่ มมากขึ้ น
กล่าวคือ นักเรียนมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังพบอีกว่า นักเรียนมีความ
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คาดหวังที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต เพราะกิจกรรมการเรียนรู้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลวิจัยไปใช้: เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนจึงมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในชั้ น เรี ย นเพี ย งเท่ า นั้ น เครื่ อ งมื อ บางชนิ ด จึ งถู ก ออกแบบมาเพื่ อ นั ก เรี ย นบางกลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ งงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้
ทำการทดลองกับที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี – ดีมาก ดังนั้นก่อนที่จะมีการนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรปรับ
รูปแบบหรือเนื้อหาบางประการให้เข้ากับผู้เรียนก่อน
2) ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป: ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานต่อความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้เรียนจะต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ร่วมด้วยจึงจะสามารถอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ได้ และในบางกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ สามารถส่งผลให้ผู้เรียนต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ได้เช่นเดียวกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย หาคะแนนจุดตัดและวินิจฉัยแบบทดสอบกระบวนการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 368 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยปรากฏ
ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยค่าตรงตามเนื้อหามีค่าอยู่ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ค่าความยากตั้งแต่ 0.55 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่
0.21 - 0.80 ค่าความเที่ยง มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าความตรงตามสภาพ มีค่าเท่ากับ 0.93 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 คะแนน
จุดตัดหาโดยวิธีข อง Angoff คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน เป็นกลุ่มรอบรู้ โดยคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 64.95 และเป็ น กลุ ่ มไม่ รอบรู ้ โดยคิ ด เป็ นร้อ ยละ 35.05 ผลการวิ น ิ จฉั ยพบว่ านั ก เรี ย นมี ข้ อ บกพร่ อ งมากที่สุด
คือ การพิสูจน์โดยการอาศัยหลักการและทฤษฎีและการสรุปอ้างอิง ตามลำดับ
คำสำคัญ : แบบทดสอบวินิจฉัย การให้เหตุผล กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

Abstract
The objectives of this research were validate of diagnostic test, Cut-off score and diagnostic test
on mathematical reasoning process for eleventh grade students in Rayong province. The sample consisted
of 368 students who were selected by Multi - Stage Random Sampling technique form grade 10 students
Rayong province of the academic year B.E.2561. The research findings were as follows: diagnostic test
showed content validity with IOC indices ranged from 0.50 to 1.00, indices of difficulty ranged from 0.55 to
0.79, discrimination power ranged from 0.21 to 0.80, concurrent validity scale was 0.925 with statistically
significant difference at .01 levels, and reliability scale was 0.95 The cutting score calculated by Angoff’s
method of each subtest was 32 points form 52 points. The diagnostic results showed that the 64.95 persents
of students were master and 35.05 were nonmaster. The diagnostic results that the mathematical reasoning
process students misunderstood the most were formal proving and generalizing.
Keywords : Diagnostic test, Reasoning, Mathematical reasoning process
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บทนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในทุกสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ที่นักการศึกษาคณิตศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ระดับชั้น (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2555ข) ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ทั ก ษะกระบวนการการแก้ ป ั ญ หา
(Problem solving) ทักษะกระบวนการเชื่อมโยง (Connections) ทักษะกระบวนการให้เหตุผลและการพิสูจน์ (Reasoning
and proof) อันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผล
เป็นเครื่องมือที่จะเข้าใจนามธรรมนั้น (Russell, 1999) และการให้เหตุผลยังเป็นพื้นฐานของการเรียนและการดำเนินการ
คณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้ไม่สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้โดยปราศจากการให้เหตุผลซึ่งเป็ นการแสดงเหตุผลที่มี
คุณค่ามากกว่าการที่นักเรียนหาคำตอบได้ (สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา)(The national council of
teachers of mathematics)(NCTM), 1989) ทั ก ษะการสื ่ อ ความหมาย (Communication) การสื ่ อ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุ นการให้เหตุผล ซึ่งการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถของผู้เรียนในการ
อธิ บ าย ชี ้ แ จง แสดงความเข้า ใจเกี ่ย วกั บคณิต ศาสตร์ ข องตนเองให้ผู ้ อื ่ นได้ร ับ รู ้ ตั ว อย่ า งของการสื ่อ สารคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ คือ การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายขั้นตอน การแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนที่ได้แนวคิด
จาก O’Daffer & Thornguist (1993) เสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อทำความ
เข้าใจแนวคิดต่าง ๆ การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถแสดงคุณลักษณะพิเศษอัน
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของการคิดทางคณิตศาสตร์กล่าวคือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่สร้างขึ้นหรือพัฒนาความเป็นกรณีทั่วไปและร่างข้อสรุปที่มีเหตุผลเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ส่วนที่
Stiff (1999) เสนอว่านักเรียนมาโรงเรียนด้วยความรู้และทักษะต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ครูต้องเตรียมคือทำอย่างอย่างไรที่จะให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและให้เหตุผลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนสามารถดำเนินการกับจำนวนหรือแก้ปัญหา
ได้ ส ำเร็ จ นั ก เรี ย นต้ อ งสามารถอธิ บ าย (Explain) หรื อ แสดงเหตุ ผ ล (Justify) ในการกระทำของตนเอง บาโรดี้
(Arthur J. Baroody, 1993) ได้แบ่งชนิดของการให้เหตุผลทางคณิต ศาสตร์ไว้ เป็ น 3 แบบการให้เหตุผลแบบสหั ชญาณ
(Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจดังนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการได้เห็น
ผิวเผินหรือความรู ้สึก โดยไม่ได้ใ ช้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุป มาน (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที ่ ส รุ ป
ลักษณะร่วมจากตัวอย่างที่หลากหลาย การให้เหตุผลแบบอนุมาน (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่สรุปผล
จากกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นจริงโดยทั่วไป
จากผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการให้เหตุทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนคณิตศาสตร์และยังมีนักเรียนเป็นจำนวนมากไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
(วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555ข) นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนไม่สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับสถานการณ์โจทย์ที่กำหนด อีกทั้งการให้เหตุผลของนักเรียนยังไม่สมเหตุสมผลมักจะเป็น
การอธิบายโดยการขาดหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการเขียนอธิบาย
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือขั้นตอนในการพิสูจน์ได้ รวมทั้งนักเรียนยังประสบปัญหาในเรื่องของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
กล่าวคือนักเรียนไม่สามารถให้เหตุผลประกอบแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการพิสูจน์ได้ นอกจากรายงานของกลุ่มงาน
วัดผลและประเมินผลการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษา ปีที่ 6
จังหวัดระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แยกตามสาระการเรียนรู้พบว่า ในปีการศึกษา 2557 , 2558 , 2559 คะแนน
เฉลี่ยของจังหวัดระยองอยู่ที่ 29.23, 28.12, 26.50 ตามลำดับ จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์ในจังหวัดระยองมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำลงเมื่อเทียบกับสังกัดเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ ดังนั้นผู้สอนมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนการสอน ให้มี
การแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนอย่างต่อเนื่องต้องมีเครื่องมือที่สามารถค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียน
ซึ่ง (ขวัญใจ สายสุวรรณ, 2554) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาจุดบกพร่องตลอดจน
สาเหตุของจุดบกพร่องในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเนื้อหาย่อย ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้
อย่างตรงจุดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป และนฤมล อุดรประจักษ์ (2555) กล่าวว่าแบบทดสอบ
วินิจฉัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนซึ่งปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจตัวลวงแต่ละข้อใน
แบบทดสอบวินิจฉัยมาจากคำตอบผิดที่นักเรียนส่วนมากตอบจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจและตัวลวงนั้นสามารถบอกถึงสาเหตุ
ข้อบกพร่องลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอีกทั้งสุมานี กลิ่นพูน (2555) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบ
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วินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งค้นหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนั้นเพื่อนำไปสู่กระบวนการสอนซ่อมเสริมและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ทางการเรียนการสอนต่อไปซึ่งการวัดผลเพื่อวินิจฉัยนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนเพราะจะช่วยนักเรียน
เจริญงอกงามบรรลุตามจุดหมายที่วางไว้
จากงานวิจัยที่ผ่านมามีการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ (เอกพล แสนโคตร, 2559) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
เรื่องการบวกและการลบ (ณัฐวิภา สุดแท้, 2559) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องจำนวนเต็ม (สุชานาฎ คำพินันท์ , 2559)และการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอสมการ
(สนทนา สระมูล , 2558) เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง โดยใช้แนวคิดของ Jeannotte and Carolyn (2017) จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยหรือสังเคราะห์ความรู้เรื่องการวินิจฉัยแบบทดสอบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เน้นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
เป็นหลักไม่ใช่เน้นกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่จะได้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นควรจะ
เริ่มที่กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนจึงจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ความตรงตามเนื้อหา ความยาก อำนาจจำแนก ความตรงตามสภาพ และความเที่ยง
2. เพื่อหาคะแนนจุดตัดแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง
3. เพื ่ อ วิ น ิ จ ฉั ย แบบทดสอบกระบวนการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
จังหวัดระยอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็น
แบบทดสอบวินิจฉัยเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตัวลวงสังเคราะห์มาจากคำตอบที่นักเรียนส่วนมาก
ตอบผิดจากแบบทดสอบสำรวจเพื่อทราบว่านักเรียนมีความบกพร่องตรงจุดใดเนื่องจากสาเหตุอะไรเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
จุดบกพร่องนั้นได้
2. กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้วินิจฉัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง จะต้องประกอบด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่กระบวนการค้นหาความสัมพันธ์
ความเหมือนและความแตกต่าง และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง
ที่มีคุณภาพนำไปใช้วินิจฉัยผู้เรียนได้เพื่อให้ครูได้ทราบจุดบกพร่องและสาเหตุของจุดบกพร่องของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปสู่การพัฒนานักเรียนและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมใช้
สอนซ่อมเสริมได้ตรงจุดใช้ปรับปรุงการสอนของครูสร้างความพร้อมในการเรียน
2. เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอบแต่ละครั้ง เช่น การสอบคัดเลือกบุคคล
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การสอบวินิจฉัย เป็นต้น

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ในครั ้ งนี ้ เป็น การสร้ างแบบทดสอบวิน ิ จฉั ยกระบวนการให้เ หตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ สำหรั บ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รวมจำนวนนักเรียน 3,858 คน
จากโรงเรียน 19 โรงเรียน จังหวัดระยอง
กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random Sampling Technique) จำนวน 368 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นนักเรียนที่
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จากแนวคิดของ
Jeannotte and Carolyn (2017) ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ กระบวนการค้นหาความสัมพันธ์ของความเหมือนและความ
แตกต่าง ได้แก่ การสรุปอ้างอิง การคาดการณ์ การค้นหาแบบรูปการเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท และกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ การให้เหตุผล การพิสูจน์ การพิสูจน์โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี โดยจำนวนข้อสอบทั้งหมด
52 ข้อ
ตัวอย่างแบบทดสอบวินิจฉัย การสรุปอ้างอิง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ให้ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จุดประสงค์ 1. เมื่อกำหนดประโยคหรือบทความสั้น ๆ นักเรียนสามารถสรุปอ้างอิงตามประโยคหรือบทความที่โจทย์
กำหนดมาให้ได้
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ข้อที่ 00 มีจำนวนที่ซ่อนอยู่ในกล่องของขวัญ โดยจำนวนนั้นมีเงื่อนไขดังนี้
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ข้อมูลที่ 1 มีค่ามากกว่า 1 แต่น้อยกว่า 100
ข้อมูลที่ 2 มีค่ามากกว่าผลต่างของ 41 กับ 22
ข้อมูลที่ 3 มีค่าน้อยกว่าผลคูณของ 7 กับ 5
ข้อมูลที่ 4 ผลรวมของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเท่ากับ 7
ข้อมูลที่ 5 หารด้วย 5 ลงตัว
นักเรียนคิดว่าจำนวนที่ซ่อนอยู่ในกล่องของขวัญคือจำนวนในข้อใด
ก. 20
ข. 25
ค. 30

ง. 35

การวิเคราะห์จุดบุกพร่อง
ถ้าตอบตัวเลือก ก. แสดงว่า นำข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ไปใช้ในการสรุปอ้างอิงไปสูค่ ำตอบเพียงบางส่วน
ถ้าตอบตัวเลือก ข. แสดงว่า คำตอบที่ถูกต้อง
ถ้าตอบตัวเลือก ค. แสดงว่า ขาดความเข้าใจในวิธีการหาการสรุปอ้างอิงจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้
ถ้าตอบตัวเลือก ง. แสดงว่า สรุปอ้างอิงหาคำตอบจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดไม่ได้

วิธีการวิจัย
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสร้ า งแบบทดสอบแบบสำรวจ จำนวน 20 ข้ อ แบบชนิ ด เติ ม คำแสดงวิ ธ ี ค ิ ด และอธิ บ ายเหตุ ผ ลเพื่ อ
ในการสำรวจหาข้อบกพร่องและหาตัวลวงของแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน จำนวน 1 ห้อง
ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ครูและตรวจจากผลการทำ
แบบฝึกหัดของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความครบถ้วนและสมบูรณ์ของรูปแบบการตอบผิดของนักเรียน
2. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้แบบทดสอบวินิจฉัยครั้งที่ 1 กับนักเรียน
จำนวน 100 คน จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนกของ Brennan ค่าความเที่ยงของ KR20
และปรับปรุงข้อสอบแล้ว
3. ทดลองใช้ แ บบทดสอบวิ น ิจ ฉั ยครั ้งที ่ 2 กั บ นั ก เรี ยนจำนวน 106 คน วิ เ คราะห์ข ้ อ สอบ หาค่ า ความยาก
ค่าอำนาจจำแนกของ Brennan ค่าความเที่ยงของ KR20 และปรับปรุงและคัดเลือกให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
นำแบบทดสอบวินิจฉัยที่คัดเลือกปรับปรุงแล้ว
4. จากการทดลองใช้แบบทดสอบวินิจฉัยครั้งที่ 2 ไปใช้จริงแบบทดสอบวินิจฉัยครั้งที่ 3 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 368 คน จำนวนแบบทดสอบวิน ิจ ฉัยจำนวน 52 ข้อ วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบเป็ นรายข้ อค่าสถิติ พื้ น ฐาน
เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง ค่าความยากของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์คะแนนจุดตัดโดยวิธีของ
Angoff ค่าอำนาจจำแนกของ Brennan ค่าความเที่ยงของ Livingston ค่าความตรงตามสภาพ ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าความตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน ข้อสอบที่คัดเลือกมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ค่าความยาก ค่าที่ใช้ได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.80
ค่าอำนาจจำแนกของ Brennan ค่าที่ใช้ได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ค่าความตรงตามสภาพ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้า
ใกล้ 1 ประมาณ 0.70 - 0.90 ถือว่ามีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง
ค่าความเที่ยงของ Livingston ค่าความเที่ยงที่เลือกใช้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 มีความเที่ยงสูง
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ผลการวิจัย
1. แบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จังหวัดระยอง
เป็ น แบบทดสอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จำนวน 52 ข้ อ จากแนวคิ ด ของ Jeannotte and Carolyn (2017)
ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ กระบวนการค้นหาความสัมพันธ์ของความเหมือนและความแตกต่าง อาทิ การสรุป อ้างอิง
การคาดการณ์ การค้ น หาแบบรู ป การเปรี ย บเที ย บ การจำแนกประเภท และกระบวนการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
อาทิ การให้เหตุผล การพิสูจน์ การพิสูจน์โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี โดยมีการกำหนดตารางลักษณะข้อสอบ (Table of
specification) ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการกำหนดลักษณะข้อสอบ (Table of specification) จากแนวคิดของ Jeannotte and
Carolyn (2017)
กระบวนการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์
การสรุปอ้างอิง

ลักษณะที่วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

การสรุปความรู้เกี่ยวกับข้อมูล

1. เมื่อกำหนดประโยคหรือบทความสั้น ๆ นักเรียนสามารถสรุป
อ้างอิงตามประโยคหรือบทความทีโ่ จทย์กำหนดมาให้ได้
1. เมื่อกำหนดรูปภาพให้นกั เรียนสามารถคาดการณ์ชิ้นส่วนที่
หายไปมาทำเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ได้
2. เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนสามารถเขียนการการ
คาดการณ์จากทีก่ ำหนดให้
1. เมื่อกำหนดสถานการณ์สามารถระบุส่วนที่หายไปได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้
2. เมื่อกำหนดสถานการณ์นักเรียนสามารถเขียนความสัมพันธ์
จากแบบรูปที่กำหนดให้
1. เมื่อกำหนดชุดสถานการณ์มาให้ 2 ชุด นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 ชุดได้

การคาดการณ์

การคาดการณ์ข้อความทาง
คณิตศาสตร์

การค้นหาแบบรูป

การหาแบบรูปของลักษณะ
หรือองค์ประกอบในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง

การเปรียบเทียบ

การระบุสิ่งหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในลักษณะที่เหมือนกัน
และลักษณะที่ต่างกัน
การค้นหาความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างสิ่งของ
ทางคณิตศาสตร์ในการจัดกลุ่ม
เหล่านั้นขึ้นอยูก่ ับคุณสมบัติ
การค้นหาข้อมูลทีจ่ ะนำมา
สนับสนุนในกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
การหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มา
สนับสนุนข้อสรุปหรือคำตอบ
ว่าเป็นจริง
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
โดยการค้นหาข้อมูลอัน
สมเหตุสมผลและข้อสนับสนุน
ในการเปลี่ยนแปลงทฤษฏี
ความรู้ของสาระสำคัญจาก
ความเชื่อถือที่เป็นจริง

การจำแนกประเภท

การให้เหตุผล
การพิสูจน์
การพิสูจน์โดยอาศัยหลักการ
และ
ทฤษฎี

1. นักเรียนสามารถจำแนกแยกแยะจัดกลุ่มสิ่งของต่าง ๆ ที่มี
ความเหมือนออกจากสิ่งที่แตกต่างกันได้
1. เมื่อกำหนดสถานการณ์และเงื่อนไขมาให้นักเรียนสามารถ
พิจารณาความถูกต้องหรือความจริงได้
1. เมื่อกำหนดสถานการณ์หรือเงื่อนไขมาให้นักเรียนสามารถนำ
คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการพิสูจน์ได้ถูกต้อง
1. นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสถานการณ์ที่
กำหนดให้ว่ามีความเป็นจริงตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้
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2. คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จังหวัดระยอง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การสรุป
อ้างอิง

การคาดการณ์

การค้นหา
แบบรูป

การเปรียบ
เทียบ
การจำแนก
ประเภท

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ความยาก
(P)
0.72
0.69
0.67
0.75
0.65
0.65
0.72
0.76
0.70
0.67
0.67
0.68
0.70
0.69
0.68
0.79
0.76
0.72
0.76
0.76
0.59
0.61
0.59
0.60
0.74
0.69
0.59
0.70
0.74
0.78
0.76

แปลความหมาย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
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ค่าอำนาจ
จำแนก (B)
0.43
0.67
0.74
0.73
0.68
0.68
0.58
0.49
0.37
0.34
0.64
0.65
0.67
0.69
0.73
0.54
0.76
0.58
0.48
0.47
0.68
0.48
0.72
0.69
0.80
0.51
0.69
0.80
0.55
0.51
0.77

แปลความหมาย
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก

การพิจารณา
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การให้เหตุผล

การพิสูจน์

การพิสูจน์
โดยอาศัยหลัก
การและทฤษฎี

ข้อที่

ความยาก
แปลความหมาย
(P)
33.
0.72
ค่อนข้างง่าย
34.
0.68
ค่อนข้างง่าย
35.
0.62
ค่อนข้างง่าย
36.
0.74
ค่อนข้างง่าย
37.
0.76
ค่อนข้างง่าย
38.
0.76
ค่อนข้างง่าย
39.
0.76
ค่อนข้างง่าย
40.
0.55
ปานกลาง
41.
0.69
ค่อนข้างง่าย
42.
0.67
ค่อนข้างง่าย
43.
0.62
ค่อนข้างง่าย
44.
0.75
ค่อนข้างง่าย
45.
0.61
ค่อนข้างง่าย
46.
0.66
ค่อนข้างง่าย
47.
0.66
ค่อนข้างง่าย
48.
0.72
ค่อนข้างง่าย
49.
0.55
ปานกลาง
50.
0.70
ค่อนข้างง่าย
51.
0.69
ค่อนข้างง่าย
52.
0.73
ค่อนข้างง่าย
*rCC = 0.95
**rxy = 0.93

ค่าอำนาจ
จำแนก (B)
0.38
0.73
0.21
0.41
0.32
0.79
0.79
0.33
0.69
0.45
0.37
0.51
0.64
0.76
0.76
0.54
0.33
0.64
0.69
0.56

แปลความหมาย

การพิจารณา

ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี
ค่าจำแนกพอใช้ได้
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดีมาก
ค่าจำแนกดี

คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้

*rCC ความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Reliability) ของ Livingston
**rxy ค่าความตรงตามสภาพ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนน
แบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (x) กับคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแสดงเหตุผล โดยการอ้างอิงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (y)
จากตารางที่ 2 พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง ค่าความยากตั้งแต่ 0.55 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 - 0.80 ค่าความเที่ยงของ Livingston
มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าความตรงตามสภาพ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ 0.93 ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01 เนื่องจากหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (x) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง กับคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแสดงเหตุผล โดยการอ้างอิง
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (y) ที่ผู้วิจัยนำแบบวัดของคนอื่นมาใช้ โดยมีการคุณภาพของแบบวัดเรียบร้อย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่
0.30 – 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 – 0.84
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3. คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัย
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
การสรุปอ้างอิง

การคาดการณ์

การค้นหาแบบรูป

การเปรียบเทียบ

การจำแนกประเภท

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
0.65
0.65
0.60
0.70
0.60
0.60
0.65
0.70
0.65
0.60
0.60
0.60
0.65
0.65
0.65
0.75
0.70
0.65
0.70
0.70
0.55
0.55
0.55
0.55
0.70
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75

2
0.70
0.60
0.70
0.70
0.60
0.60
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.70
0.60
0.60
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.50
0.60
0.50
0.60
0.70
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
3
0.65
0.60
0.60
0.70
0.55
0.55
0.60
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.50
0.50
0.50
0.60
0.65
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

4
0.60
0.60
0.55
0.65
0.55
0.55
0.60
0.65
0.60
0.55
0.55
0.55
0.60
0.60
0.60
0.70
0.65
0.60
0.65
0.65
0.55
0.60
0.60
0.50
0.65
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

5
0.60
0.50
0.60
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.60
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
4
31.
0.70
0.70
0.65
0.65
การให้เหตุผล
32.
0.70
0.70
0.70
0.65
33.
0.65
0.70
0.65
0.60
34.
0.60
0.60
0.60
0.55
35.
0.55
0.60
0.55
0.50
36.
0.70
0.70
0.65
0.60
37.
0.70
0.70
0.65
0.65
38.
0.70
0.70
0.65
0.65
39.
0.70
0.70
0.65
0.65
การพิสูจน์
40.
0.50
0.50
0.50
0.55
41.
0.65
0.60
0.60
0.60
42.
0.60
0.60
0.65
0.55
43.
0.55
0.60
0.50
0.50
44.
0.70
0.70
0.65
0.65
45.
0.55
0.60
0.65
0.50
46.
0.60
0.60
0.55
0.55
การพิสูจน์โดยอาศัย
47.
0.65
0.60
0.60
0.60
หลักการและทฤษฎี
48.
0.65
0.70
0.60
0.60
49.
0.50
0.50
0.50
0.60
50.
0.65
0.70
0.60
0.60
51.
0.65
0.60
0.60
0.60
52.
0.65
0.70
0.65
0.60
รวม
33.10
33.30
31.80
30.95
เฉลี่ย
31.69
ผลการพิจารณาคะแนนจุดตัดโดยวิธี Angoff ของแบบทดสอบวินิจฉัย อยู่ที่ 32 คะแนน

5
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.70
0.60
0.50
0.50
0.60
0.65
0.60
0.55
0.60
29.30

จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยองนักเรียนสอบได้คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มรอบรู้ มีจำนวน 239 คน
(นักเรียนที่ผ่านคะแนนจุดตัด) จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวน 368 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.95
4. ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย การสรุปอ้างอิง นักเรียนสรุปอ้างอิงถูกต้องบางส่วน การคาดการณ์ นักเรียนขาดทักษะในการสังเกต
และการมองความสัมพันธ์และตำแหน่งของภาพ การค้นหาแบบรูป นักเรียนวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ไม่ครบทุก
ขั้นตอนที่กำหนด การเปรียบเทียบ นักเรียนแปลความหมายของโจทย์ไม่ได้ การจำแนกประเภท นักเรียนไม่สามารถสร้าง
เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะมีช่วยในการจำแนกความแตกต่างจากรูปภาพที่กำหนดให้ การให้เหตุผล ส่วนใหญ่นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์ที่กำหนดให้เพื่อนำไปใช้ในการจัดลำดับตำแหน่งที่ถูกต้อง การพิสูจน์ นักเรียนไม่สามารถแก้
สมการโดยใช้ ส มบั ต ิ ข องการเท่ า กั น เกี ่ ย วกั บ การคู ณ และการหาร และการพิ ส ู จ น์ โ ดยอาศั ย หลั ก การและทฤษฎี
นักเรียนไม่สามารถนำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แปลมาเป็นประโยคภาษาได้

อภิปรายผลการผลวิจัย
1. แบบทดสอบวินิจฉัยสามารถชี้ข้อบกพร่องในการตอบของนักเรียนได้ทุกข้อโดยใช้คู่กับคู่มือการใช้แบบทดสอบ
วินิจฉัยเนื่องจากในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยได้นำแบบทดสอบสำรวจไปสำรวจคำตอบผิดของนักเรียนเพื่อหาตัวเ ลือก
โดยให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและผู้วิจัยนำคำตอบของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการตอบผิดในแต่ละคำตอบ
โดยพิจารณาจากเหตุผลในการตอบของนักเรียนและวิธีคิดแล้วคัดเลือกคำตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด ถ้าบางข้อคำตอบ
23
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ไม่ชัดเจนจะมีการสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติมและนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ มาสร้างเป็น
ตั ว ลวงในการสร้ า งแบบทดสอบวิน ิ จ ฉั ย คณิต ศาสตร์ ตามตารางการกำหนดลั ก ษณะข้ อ สอบ (Table of specification)
กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด และวัดได้ตรงตามความต้องการโดยสร้างข้อสอบจากจุดประสงค์การเรี ยนรู้เดียวกัน สร้างคำถามและ
ตัวเลือกแตกต่างกันไปได้หลายลักษณะและสามารถสร้างข้อสอบได้จำนวนมากข้อ ซึ่งสามารถใช้วัดเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของ
วิชาที่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจนโดยข้อคำถาม ตัวเลือกถูกและตัวลวงเขียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะตัวลวงที่สร้างขึ้นมาสามารถ
วินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน ได้แบบทดสอบวินิจฉัยค่าความตรงตามเนื้อหามีเฉลี่ยตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ซึ่งพิจารณาจาก
เกณฑ์ (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2547) จะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และได้แก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกั บจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริง สามารถใช้หาข้อบกพร่องของ
นักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครูซึ่งสอดคล้องกับ สุชานาฎ คำพินันท์ (2559) ที่กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยว่า
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นในการค้นหาจุดบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเนื้อหาย่อย ๆ เพื่อนำไปสู่การ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปและประกาย เครือเนตร
(2558) กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ค้นหาจุดบกพร่องและสาเหตุในการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งผลจากแบบทดสอบทำให้ครูทราบว่านักเรียนคนใดมีจุดบกพร่องในการเรียนเรื่องใดแล้วสามารถนำสาเหตุหรือ
จุดบกพร่องนั้น ๆ ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดวิธีการสอนซ่อมเสริมได้ตรงจุด
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
2.1. ค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง โดยวิธีโรวิเนลลีและแฮมบิลตัน ได้รับการพิจาณาตัดสินใจจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
ผลปรากฏว่าแบบทดสอบวินิจฉัยมีค่าตรงตามเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง0.40–1.00 และได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
แสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริง ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ
(2543) ที่กล่าวว่าเครื่องมือที่มีความตรงเชิงเนื้อหานั้นเครื่องมือต้องถามในเนื้อหาและสาระตรงตามสิ่งที่เป็ นเนื้อหาสาระ
ของสิ่งที่ต้องการวัดและเป็นไปตามสัดส่วนของความสำคัญในแต่ละเนื้อหาด้วยหากสอดคล้องกับความตรงตามเนื้อหา
ของสุรวาท ทองบุ (2553) กล่าวว่าความตรงตามเนื้อหาว่าเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นระบบในเนื้อหาและความถูกต้องของ
แบบทดสอบที่สะท้อนความถูกต้องของความคิดรวบยอด ตลอดทั้งการตรวจเฉลยหรือการให้คะแนนที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล วรคำ (2555) ได้กล่าวความตรงตามเนื้อหา ว่าเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่สามารถวัดตรงตามเนื้อหาที่จะวัดหรือเป็นดัชนีที่บ่งบอกว่าเนื้อหาของเครื่องมือ เนื้อหาของข้อคำถาม วัดได้ตรงตามวัดได้
ตรงตามเนื้อหาของที่จะวัด ดังนั้นประเด็นสำคัญของความตรงตามเนื้อหาจึงอยู่ที่การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นตัว
แทนที่ดีของเนื้อหาที ่ต้อ งการวัดว่าจะเป็ นตัว แทนของเนื้อหาทั ้งหมดและมีความเพีย งพอต่อ การวัดเนื้ อหานั้นหรื อ ไม่
วิสารัตน์ วงศ์ภูรี (2556) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาด้วยสมการสำหรับนัก เรียนชั ้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีค่าความตรงตามเนื้อหา ซึ่งพบว่าสอดคล้องระหว่ า ง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแบบวินิจฉัย มีค่า 0.60–1.00 และนฤมล อุดรประจักษ์ (2555) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของคำถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.80 – 1.00
2.2 ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง มีค่าความยากตั้งแต่ 0.55 - 0.79 โดยอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย มีความเหมาะสมกับสำหรับ
การแบบทดสอบวินิจฉัยเนื่องจากอยู่ในช่วงความยาก 0.20 – 0.80 ที่ผู้วิจัยใช้เป็นเกณฑ์กำหนด แบบทดสอบวินิจฉัยสอดคล้อง
กับงานวิจัย วิสารัตน์ วงศ์ภูรี (2556) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต
เรื ่ อ งการแก้ โ จทย์ ป ั ญ หาด้ ว ยสมการสำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 จะพบว่ า แบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย ทั ้ ง 2 ฉบั บ
ที่วัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการมีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.35 – 0.79 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อารีรัตน์ แสงดาว (2559) การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่าแบบทดสอบฉบับที่ 1 ข้อสอบ
จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.87 และ แบบทดสอบฉบับที่ 2 ข้อสอบจำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่
0.65 – 0.86 จึงถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่ายากง่ายเหมาะสม สำหรับใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย
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2.3 ค่ า อำนาจจำแนกของแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย กระบวนการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ สำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง ค่าอำนาจจำแนกของ Brennan ค่าตั้งแต่ 0.21 - 0.80 โดยอยู่ในระดับค่าอำนาจจำแนก
พอใช้ได้ถึงค่าจำแนกดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ไพศาล วรคำ, 2555) ได้เสนอแนวคิดว่าอำนาจจำแนกของแบรนแนน
(B- Index) เป็นการหาอำนาจจำแนกแบบอิงเกณฑ์ตามแนวคิดการสอนครั้งเดียวแล้วพิจารณาความสามารถของข้ อสอบ
ในการแยกคนกลุ่มผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากกัน โดยหาค่าอำนาจจำแนกได้จากความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของ
ผู้ผ่านเกณฑ์ตอบถูกกับสัดส่วนของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐวิภา สุดแท้ (2559) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่
0.25 – 0.61 งานวิจัยของ วิสารัตน์ วงศ์ภูรี (2556) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะพบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง
2 ฉบับ ที่วัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการมีค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.20 – 0.58 ดังนั้นจึงถือได้ว่า
แบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกเหมาะสมสำหรับใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย
2.4 ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง ผลปรากฏว่าค่าความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ของLivingston เท่ากับ 0.95 โดยแบบทดสอบ
วินิจฉัย มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูงมาก เพราะแบบทดสอบวินิจฉัยผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้และข้อสอบของแบบทดสอบวินิจฉัยและได้แก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้แบบทดสอบวินิจฉัย มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งมีค่าความเที่ยงใกล้เคียงกับผู้วิจัย
ที ่ เ คยสร้ า งไว้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ กั ญ วลั ญ ช์ จิ ต รดี (2559) การสร้ า งแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เรื่องตัวประกอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ค่าความ
เที่ยงใช้สูตรของ Livingston มีค่าตั้งแต่ 0.96 – 0.97 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ แสงดาว (2559) การพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93
2.5 ความตรงตามสภาพโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนแบบทดสอบ
วินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (x) กับคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแสดงเหตุผล โดยการอ้างอิง
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (y) เท่ากับ 0.925 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 เนื่องจากหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างคะแนนแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (x) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง กับคะแนนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแสดงเหตุ ผ ล โดยการอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง (y) ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบวั ด ของคนอื่ น
มาใช้ โดยมี ก ารคุ ณ ภาพของแบบวั ด เรี ย บร้ อ ย มี ค ่ า ความยากง่ า ยตั ้ งแต่ 0.30 – 0.80 และมี ค ่ า อำนาจจำแนก ตั ้ งแต่
0.20 – 0.84
2.6 คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จังหวัดระยอง โดยวิธี Angoff นักเรียนสอบได้คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มรอบรู้ มีจำนวน 239 คน
(นักเรียนที่ผ่านคะแนนจุดตัด) จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวน 368 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.95 ซึ่งเกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง จำนวน 5 คน เป็นผู้พิจารณาคะแนนจุดตัดจากจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบวินิจฉัยและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
วินิจฉัย เห็นว่าข้อสอบวินิจฉัยเป็นข้อสอบที่มีลักษณะค่อนข้างง่าย ซึ่งคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยดังกล่าวจะช่วย
ตัดสินว่านักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความรู้จริง

ข้อเสนอแนะ
จากการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวินิจฉัยไปใช้
แบบทดสอบวินิจฉัย กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ค้นหาข้อบกพร่องและสาเหตุของข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ตรงกับข้อบกพร่องของผู้เรียน พร้อมทั้งวินิจฉัยสาเหตุของความไม่เข้าใจในแต่ละกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ทั้ง 8 กระบวนการ มีคุณภาพทั้งในด้านความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจจำแนก และความตรงตามสภาพโดยใช้สูตรการหาค่า
25
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังนั้นผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถนำผลการวิจัย
ไปใช้การปรับปรุงการเรียนการสอนได้เมื่อพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำสามารถนำแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย
ข้อบกพร่องทางการเรียนไปใช้กับนักเรียนที่มีข้อบกพร่องได้ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการความรู้ ความเข้าใจในการเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนชั้นสูงต่อไป โดยครูผู้สอน
หรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการใช้แบบทดสอบได้จากคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องกระบวนการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำผลไปต่ อ ยอดโดยการวิ จ ั ย และพั ฒ นาเพื ่ อ แก้ ป ั ญ หานั ก เรี ย นเพื ่ อ จั ด การเรี ยนการสอน
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2 สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยตามแนวคิดหรือทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อให้มีแบบทดสอบวินิจฉัยที่มีคุณภาพ
หลายรูปแบบและมีผู้เลือกใช้มากขึ้น
2.3 ควรสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นลำดับชั้น (Hierarchy)
และมีการตรวจสอบความเป็นลำดับชั้น
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ตามแนวสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาขนาดกลางในภาคเหนือ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 2. ศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาและ 3. เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อ จัดการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็ ม ในสถานศึ ก ษาขนาดกลาง เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก การสั งเกตและการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างคือครูที่ได้รับรางวัล 3 คน สังกัด สพป.และ อปท. ในภาคเหนือ ครูที่พัฒนา 3 คน และผู้บริหาร 3 คน ผลการวิจัย
พบว่า 1. สถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ในชนบท ครูไม่ครบวิชาและครูรับผิดชอบมาก ครูที่จัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยีมาผสมผสาน 2. ปัจจัยและ
เงื่อนไขความสำเร็จได้แก่ แรงบันดาลใจของครู ที่ตั้งใจช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีฐานะยากจนและความใส่ใจของผู้บริหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารต้อง 1) เป็นผู้ให้กำลังใจ ให้ครูเข้าถึงบริบทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครู
ที ่ เ ฉื ่ อ ยชาพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา 2) มี น โยบายที ่ ดี ส่ ง เสริ ม การทำงานเป็ น ที ม และ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3) จัดการความรู้เพื่อสร้างพลังให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 4) แสวงหาความ
ร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำภูมิปัญญามา บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา และ 5) ร่วมมือ
กับภายนอกวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาและปฏิบัติตามแผน มีข้อเสนอแนะว่าสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อต่อยอดเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์กับนักศึกษา
คําสําคัญ : สภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา, ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง, ปัจจัยและเงื่อนไข, ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
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ABSTRACT
The objectives of this study were to: 1. study the existing conditions of school teachers on STEM
Education, 2. identify factors and conditions that effected to teachers on STEM Education, and 3. propose
strategies for teachers competency development on STEM Education in medium sized schools. Mixed
methods were employed in data gathering in-depth interviewing, observation and verifying the strategies
for teachers competency development on STEM Education. Key informants composed of 3 teachers who
received Thailand STEM Education Teacher Awards from 3 schools located in northern provinces,
3 teachers who participated in competency development and 3 schools directors.
Findings revealed that: 1. Every school is located in poor communities. They are teachers shortage
in specific subjects. According to applying the STEM Education, teachers need cooperation among core
mathematics, science and other teachers and innovative technology. 2. There are 2 most important key
factors and conditions of success: teacher inspirations and school directors 3. Strategies for teachers
competency development on STEM Education composed of: 1) School directors must be leaders to
stimulate sluggish teachers to deeply understand contexts to develop their teaching to STEM Education;
2) School directors must build up better relationship with communities and invite local wisdoms to integrate
in STEM Education; 3) School directors must turn crisis into opportunity by applying PLC among students
and teachers; 4) School directors must nurture internal and external collaborations, and 5) School
committees and everyone must listen to each other and find ways for sustainable development. It is also
recommended that higher education instructors continue their teachings by applying STEM Education to
nurture students’ creativity competences.
Keywords: existing conditions of STEM Education, medium sized school teachers, factors and conditions,
strategies for teachers competency development
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บทนำ
จากข้อมูลที่เปิดเผยว่านักเรียนในสถานศึกษาทุกขนาด รวมถึงสถานศึกษาขนาดกลางสอบ NT, O-NET ตกเกือบ
ทุกวิชาติดต่อกันทุกปี (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อ้างใน toeybeast, 2017; วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู (2560); สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ป.ป.) นั้น นักการศึกษาไทยก็ยัง คงแสวงหายุทธศาสตร์ หรือรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า นี้ ( Mounier, Alain and Phasina Tangchuang, 2010; 2018) มี เ พี ย งหลั ก การ
ยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้อย่างกว้าง ๆ (Teerakiat Jareonsettasin, Online) แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุก ๆ 5 ปี แต่ผลการประเมินล่าสุดพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก็ยังคงต่ำ
(Lamphai Intathep, 2014; สถาบั น ส่ งเสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ม.ป.ป.) นั ่ น หมายถึ งการอ่อ นด้อย
ในเชิงวิชาการของเยาวชนไทย ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลฯ จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารและปรับกระบวนการจัดการศึกษา
ใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำกระบวนการ STEM Education เข้ามาใช้ในปี 2012 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สนใจเรียนมากขึ้น
และมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นสู งขึ ้ น (Sumonta,P; Finley, F.N and Kittisak K. 2018) เนื ่ อ งจากนั ก การศึ ก ษาเชื ่ อ ว่ า
การที ่ ผ ู ้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ ์ก ารศึ กษาต่ ำ แสดงถึ งการจั ดการศึ กษาที่ มี ค ุณ ภาพต่ ำและหากสภาพการศึ ก ษายั งต่ ำต่อไป
(Berry, B., Johnson, D., & Montgomery, D., 2005; Beatty, Alexandra, 2011; ดนัยรัตน์ กาศเกษม 2562) ย่อมส่งผล
ทำให้ ผ ลผลิ ต ทุ ก ระดั บ ต่ ำ การที ่ ผ ลผลิ ต มี ค ุ ณ ภาพต่ ำ ทำให้ ด ั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ ต ่ ำ และผลิ ต ภาพแรงงาน
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(labor productivity) ตกต่ ำ ตามไปด้ ว ย (วิ ท ยากร เชี ย งกู ล , 2009; พศิ น แตงจวง 2554) ซึ ่ งจะไม่ ส ามารถแข่ งขั น กั บ
นานาประเทศโดยเฉพาะในยุค Thailand 4.0
มี ง านวิ จ ั ย จำนวนมากที ่ บ ่ ง ชี้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องนั ก เรี ย นต่ ำ เกิ ด จากคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
(Darling-Hammond, Linda, 2010; Pollard, Andrew and others, 2008; Yeo, Roland K. Yeo, 2008; เบญจ์ กิตติคณ
ุ
2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียนอย่าง
มาก (Phasina Tangchuang and Alain Mounier, 2552; Blanco, Lorenzo J., online; Miller, Raegen T and others,
2008; กฤษณพงศ์ กีรติกร 2552 ; เบญจ์ กิตติคุณ 2556) รวมถึงสมรรถนะในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเสริมแรงนักเรียน
ที ่ ม ี พ ื ้ น ฐานแตกต่ างกั นของครู ผู ้สอน (พศิ น แตงจวง 2552, 2554, 2561) แต่ ย ั งขาดการเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
ซึ ่ งอุ ท ั ย ปริ ญ ญาสุท ธิ นั นท์ (2016); Mahido (Online) กล่ า วว่ า SWOT Analysis และ Tows Matrix เป็ น กระบวนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์นำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์และการพัฒนาได้กอปรกับสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล และฮาร์ดแวร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเศรษฐกิจการค้า
(Breiner, J. M., Carla, C. J., Harkness, S. S., & Koehler, C. M., 2012) ทำให้ ท ุ ก ประเทศต้ อ งเร่ ง พั ฒ นารู ป แบบ
การพัฒนาสมรรถนะประชากรทั้งวัยแรงงานและนอกแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น(Tytler, Russell and Others, 2008) เพื่อให้
สามารถปรับตัว ดำรงชีวิตและแข่งขันในตลาดแรงงานกับนานาประเทศได้(Andersson, Catarina, 2015) ทุนมนุษย์หรือ
แรงงานทุกระดับต้องมีสมรรถนะหรือมีความรู้รอบและทักษะที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (Visarut Tangchuang,
2014) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ เร่งผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยี
และคณิ ต ศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education : STEM Education) หรื อ ที่
เรียกว่า ระบบ “สะเต็มศึกษา” ขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการดังกล่าวไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังขาดกระบวนการนี้ (stemed thailand,
online; Sumonta,P; Finley, F.N and Kittisak K. 2018; ธวัช ชิตตระการ 2555; อภิสิทธิ์ ธงไชย 2556)
แม้ ว ่ า ในช่ ว งเวลาที ่ผ ่า นมา นั ก การศึ ก ษาไทยได้ น ำแนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษาเพื ่อ เพิ ่ม คุณ ภาพการศึ ก ษาจาก
ต่ า งประเทศมาใช้จ ำนวนหลากหลายรู ปแบบ เช่ น การจั ดการเรี ย นรู้แ บบใช้ คำถาม (Questioning Method) รู ปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ (The Integration Method) การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ค ร ง ง า น เป็ น ฐาน (Project based
learning- PBL) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning- PBL) และปัจจุบันได้นำการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวสะเต็มศึกษามาใช้ แต่การนำมาใช้ที่ผ่านมาและปัจจุบันนั้น ขาดการติดตามหรือชี้ชัดประเด็นปัญหาพื้นฐานแต่
อย่างใด มุ่งแต่ต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยดูที่ตัวชี้วัดด้านความรู้ ความเข้าใจแบบเดียวกัน คือผลการสอบ O-Net, NT
และ PISA เป็ น หลั ก มากกว่ า การพั ฒ นาสมรรถนะ ความสนใจที ่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ เ รี ย น ซึ ่ ง Ejiwale, James A. (2013);
กฤษณพงศ์ กีรติกร (2552) และดนัยรัตน์ กาศเกษม (2562) ชี้ว่า นั่นคืออุปสรรคยิ่งใหญ่ ของการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท ภูมิปัญญาและ/หรือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามแนวของวิธวินท์ จันทร์ลือ ศุภาวรรณ ห่วงช้าง
และอารยา มุ่งชำนาญกิจ (2561) Phasina Tangchuang (2553) พศิน แตงจวง(2554) เบญจ์ กิตติคุณ (2556) นาวาอากาศ
โท สุมิตร สุวรรณ(Online) อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (2557) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย
ซึ่งก่อจะทำให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลึก และก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการซึ่ง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวิทยากร
เชียงกูล (อ้างใน compaq4602213, Online) ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น ต้องปฏิรูป
ครูให้เป็นครูแนวใหม่ รักการอ่านและการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาลูกศิษย์ รู้จักส่งเสริม หรือกระตุ้นให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” ที่เน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดกลางปัจจุบันเป็นอย่างไร 2) มีปัจจัยเงื่อนไขใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการจัด
การเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาขนาดกลาง และ 3) การพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาตนเอง (Reflexive
teachers) ตามแนวสะเต็มศึกษาควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของครูในสถานศึกษาขนาดกลาง
2. ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของครู
3. เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลาง

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้
วิธีการวิจัยนี้แบ่งเป็น 5 ขั้น ตามแนวของวิธวินท์ จันทร์ลือ ศุภาวรรณ ห่วงช้าง และอารยา มุ่งชำนาญกิจ (2561)
พศิน แตงจวง (2554) Phasina Tangchuang(2553) และเบญจ์ กิตติคุณ (2556) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกครูที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับ
รางวัล STEM Education จาก สสวท. สังเกตร่องรอย การจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล
STEM Education และสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหาร เกี่ยวกับปรัชญาการจัดการศึกษา รูปแบบการบริหาร ผลสัมฤทธิ์ ที่ตั้งของ
สถานศึ ก ษา จำนวนครู จำนวนนั ก เรี ย น สภาพพื ้ น ฐานของนั ก เรี ย น รวมถึ ง สั ง เกตสภาพและบรรยากาศทั ่ ว ๆ ไป
เช่น สภาพภายนอก ได้แก่ สถานที่สำคัญรวมถึงอาชีพ ในชุมชน สภาพภายใน ได้แก่ ที่ตั้งของสถานศึกษา บรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน โดยไม่ต้องการรบกวนหรือให้ผู้ถูกสังเกต
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่
(1) กรอบการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารและครู ที่พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีแหล่งอ้างอิงไม่น้อย
กว่าประเด็นละ 5 แหล่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยญาณสังวรและสภาวิจัยแห่งชาติให้การเห็นชอบ
(2) กรอบการสังเกตร่องรอยการจัดการเรียนการสอนของครูที่ ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ที่พัฒนามาจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยมีแหล่งอ้างอิงไม่น้อยกว่าประเด็นละ 5 แหล่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยญาณ
สังวรและสภาวิจัยแห่งชาติให้การเห็นชอบ
ขั้นที่ 2 ศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM
Education โดย การนำข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาจัดหมวดหมู่แล้ววิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT
Analysis) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยญาณสังวร และสภาวิจัยแห่งชาติ
ขั้นที่ 3 การพัฒนางาน(Action) และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการนำข้อมูลจากขั้นที่ 2 (SWOT Analysis)
นำไปสู่การจัดทำตาราง Tows Matrix โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วจึง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่างยุทธศาสตร์
ได้รับการพิจารณาโดยกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ของผู้บริหาร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันวิจัยญาณสังวรและสภาวิจัยแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ขั้นที่ 4 นำยุทธศาสตร์ไปทดลองใช้พัฒนาครูเพื่อ จัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขนาด
กลางที่ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา
ของครูผู้สอน โดยมีขั้นตอน
(1) คัดเลือกสถานศึกษาที่ครู ผู้บริหารให้ความยินยอม ร่วมการใช้ยุทธศาสตร์
(2) วางแผนเพื่อกำหนดกรอบงานร่วมกัน
(3) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนดำเนินการ
(4) ดำเนินการทดลองใช้ โดยจัดให้มีการถ่ายวีดีทัศน์และนำมาสะท้อนกลับ
(5) ประเมินผลการทดลอง
ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง
ผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก เลือกเฉพาะสถานศึกษาที่มีครู ได้รับรางวัล STEM Education ตามประกาศผลโดย สสวท.
ประกอบด้วย
1.1 ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส(สังกัด สพป.) ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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1.2 ระดับประถมศึกษา(สังกัด อปท.) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รวมครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 3 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลเสริม ได้แก่
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน
2.2 คณะครู ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล แต่ ต ้ อ งการพั ฒ นาตนเอง(reflexive teachers) ให้ เ ป็ น ครู STEM Education
โรงเรียนละ 2 คน (2x3=6)
2.3 นักเรียนโรงเรียน ๆ ละ 3 คน (3x3=9)
รวมผู้ให้ข้อมูลเสริม จำนวน 18 คน

ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้
1. ผลจากการศึ ก ษาบริ บ ทซึ ่ ง นำไปสู ่ ก ารสั ง เคราะห์ พ บว่ า สถานศึ ก ษาขนาดกลางส่ ว นใหญ่ ต ั ้ ง อยู ่ ใ นชนบท
เป็นสถานศึกษาขยายโอกาส มีทั้งจุดแข็ง นั่นคือ ในสถานศึกษาที่มีครูได้รับรางวัลจะเป็นครูที่มีแรงบันดาลใจ มีบรรยากาศของ
ความใกล้ชิดระหว่างครู/นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบพี่น้อง มีการใช้ PLC ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อย่างไรก็ตามแต่ละแห่งก็ มีจุดอ่อนคือ ครูที่มีอายุมากจะขาดแรงบันดาลใจ มองเรื่องการขาดงบประมาณเป็นปัจจัย
สำคัญ นอกจากนี้ครูไม่ครบชั้น-วิชา ทำให้ครูต้องมีภาระงานมาก
2. ปัจจัยและเงื่อนไขของการพัฒนาและไม่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM Education ของครูด้วยการ
นำข้อมูลมาใส่ในตาราง SWOT Analysis พบว่าปัจจัยทำสำคัญได้แก่ แรงบันดาลใจ อายุ สุขภาพและภาระงาน โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ในขั้นนี้ดำเนินการโดยนำผล
การศึกษาบริบทจากตาราง SWOT Analysis มาทำตาราง Tows Matrix พบว่า (ตาราง 1)
ตารางที่ 1 ผลการทำ Tows Matrix สถานศึกษาขนาดกลาง

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

O
O1 ในชุมชนมีภูมิปัญญา วัฒนธรรมของ
ตนเอง
O2 มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะครู STEM
Education ประจำจังหวัดหรือใกล้เคียง
O3 ชุมชนรอบข้างยังให้ความสนับสนุน
O4 หน่วยเหนือมาติดตาม นิเทศ
O5 สสวท.มี Website ให้ตดิ ตามได้ง่าย

S
S1 ครูมีความใกล้ชิดกัน
S2 ใกล้ชิดกับชุมชน
S3 ครูมีแรงบันดาลใจ
S4 PLC
S5 ครูเพื่อศิษย์
S6 ครู-นักเรียนใกล้ชิดกัน

SO(ยุทธศาสตร์เชิงรุก)
S123456O12345 ต้องประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้
ครูเข้ารับการอบรมทั้งในรูป workshop
และ/หรือทางไกล(online) นิเทศ จัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning และทำ
PLC อย่างสม่ำเสมอเพื่อเผยแพร่ผลงาน
จัดการเรียนการสอนอย่างอบอุ่น “ครูเพื่อ
ศิษย์” โดย สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
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W
W1 ขาดงบประมาณ
S2 ขาดห้องสื่อ ขาดห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์/ภาษา
S3 ครูไม่ครบชั้น
S4 นักเรียนเรียนอ่อนและ ครอบครัว
นักเรียนมีปญ
ั หา
S5 ครูอายุมากและป่วยบ่อย
S6 ครูย้ายบ่อย
S7 ครูแบ่งแยก ประถม-มัธยม
S8 ขาดครูสายวิทย์-คณิต
S9 ครูมีภาระอื่น
WO(ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง)
O12345 W13456789 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง
ภายในและชุมชน ใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นช่วย
ศึกษาดูงานและส่งเสริมการฝึกอบรมและ
การทำงานเป็นทีม แสวงหาวิธีการจูงใจให้
ครูทำงานเพื่อองค์กร และส่งเสริมให้ครูทุก
คนเข้าถึงและใช้สื่อของ สสวท. และ DLTV
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL
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T
T1 ปริมาณการเกิดลดลง จึงมีโอกาส
กลายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก
T2 สถานศึกษามีคู่แข่งรอบด้านที่จะ
ดึงดูดนักเรียนที่เรียนดีไป
T3 ผู้ปกครองเศรษฐกิจไม่ดี
T4 การสื่อสารกับภายนอกมีปญ
ั หา
T5 สสวท. เน้นแต่ครูสายวิทย์ คณิต
เทคโน

ร่วมเพื่อเป็น “สถานศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม”
ST(ยุทธศาสตร์ป้องกัน)
S123456T12345รับฟังความเห็นจากหน่วยเหนือ
กรรมการสถานศึกษาและชุมชน โดยจัดทำ
SWOT Analysis ครูและสถานศึกษาทำ AAR
เพื่อทำแผนปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้ครูทุกคน
ทุกสายวิชาต้องพัฒนาตนเองและส่งเสริม
นักเรียนให้มผี ลงานคิดค้น สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง

WT(ยุทธศาสตร์เชิงรับ)
W13456789T12345 ร่วมกับภายนอกเช่น
ชุมชนและหน่วยเหนือเพื่อร่วมกันวาง
แผนการพัฒนา ปฏิบตั ิตามแผนและ
ประเมินผลร่วมกันอย่างเคร่งครัด

จากตารางที่ 1 ผลการทำ Tows Matrix มีข้อเสนอเพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
1) “ยุทธศาสตร์เชิงรุก- S,O” ผู้บริหารต้องประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ครูเข้าใจบริบท เข้ารับการอบรม STEM
Education และทำ PLC อย่างสม่ำเสมอ
2) “ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง- W,O” ผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้มากและใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยและทำงานเป็นทีม
3) “ยุทธศาสตร์ป้องกัน -S,T” ผู้บริหารและคณะครูต้องรับฟังความเห็นจากหน่วยเหนือและชุมชน
4) “ยุทธศาสตร์เชิงรับ- W,T” ร่วมกันกับภายนอกวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิบัติตามแผน

อภิปรายผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
จากผลการสังเคราะห์ความรู้ สถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งในชนบท รุมเร้าด้วยปัญหาหลากหลาย
เช่น มีปริมาณครูและนักเรียนลดลง ส่วนใหญ่สอบ O-Net และ NT ตก ขาดแคลนห้องปฏิบัติการภาษาและวิทยาศาสตร์
ครู ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบสอนหลายวิ ชา และหลายระดั บ ชั ้ น ขาดโอกาสและแรงจู งในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ขาดงบประมาณ รวมถึงครูและผู้บริหารต่างมีความหวาดกลัว ว่าจะถูกจัด ให้เ ป็นสถานศึก ษาขนาดเล็ก ในโอกาสต่ อ ไป
อย่างไร ก็ตามสถานศึกษาขนาดกลางก็มีจุดแข็ง คือมีครูจำนวนหนึ่งได้รับรางวัลการจัดกาเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา
ที่สำคัญที่สุด คือมี “แรงบันดาลใจ” (ดนัยรั ตน์ กาศเกษม 2562; สิริพร อาษาศึก นุกูลกุด แถลงและวันดี รักไร 2017;
นิ ภ าพร จิ ต รสุ ว รรณ 2561; สุ ร ิ น ทร์ สุ ว ิ ช ั ย 2561; วิ ม ลา ดี แ ท้ 2561; Daugherty, Michael K.; Carter, Vinson and
Swagerty, Lindsey, 2014) ที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการเป็น“ครูเพื่อศิษย์”(วิจารณ์ พาณิช 2553) โดยมีผู้บริหาร
ให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้ครู เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (นุชนาถ สุนทรพันธ์
ม.ป.ป.) ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสื่อประเภท YouTube เรียนผ่าน online สื่อสิ่งพิมพ์ และจัดฝึกอบรมอย่างแพร่หลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 (วิธวินท์ จันทร์ลือ ศุภาวรรณ ห่วงช้าง และอารยา มุ่งชํานาญกิจ 2561) สอดคล้อง
นโยบายของ Thailand 4.0 ที ่ ส ่ งเสริม ให้ คนไทยคิ ดสร้ า งสรรค์ แก้ ป ั ญ หาและผลิต นวั ตกรรมเพื ่อ การเพิ ่ มมู ลค่าสินค้า
ได้ (Mounier,A. and Phisana T., 2018) อนึ่ง สถานศึกษาขนาดกลางมีจุดอ่อนคือครู ที่มีครูอายุมากมากกว่าร้อยละ 40
ครูเหล่านี้จะปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ และขาดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหม่เนื่องจากเชื่อว่านักเรียนที่เรียนอ่อนไม่สามารถเรียนได้ดี (พศิน แตงจวง
2554) จึงปฏิเสธที่จะพัฒนาการสอนของตนเอง
เนื่องจากปัจจัยสำคัญของครูที่ได้รับรางวัล การจัดกาเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาคือ “แรงบันดาลใจ”
(ดนัยรัตน์ กาศเกษม 2562; สิริพร อาษาศึก นุกูลกุด แถลงและวันดี รักไร 2017) และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งครูทุกคนต่างให้
ความสำคัญเพราะเป็นผู้ที่ให้คุณและโทษแก่บุคลากรในสถานศึกษา การสนับสนุน กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
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ด้วยเหตุนี้ ผลจากการวิเคราะห์ Tows Matrix และผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูที่ยังขาด
สมรรถนะการจั ดการเรีย นการสอนตามแนวสะเต็ม ศึ กษาในสถานศึ ก ษาขนาดกลาง ว่ า เป็ น หน้า ที่ ข องผู ้บ ริ หารที่ต้อง
1) ใช้ภาวะผู้นำดำเนินการยุทธศาสตร์เชิงรุก นั่นคือผู้บริหารต้องประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ครูเข้าใจบริบท เข้ารับการอบรม
STEM Education และทำ PLC อย่างสม่ำเสมอ (นิภาพร จิตรสุวรรณ 2561; สุรินทร์ สุวิชัย 2561; วิมลา ดีแท้ 2561;
พิมพ์อร สดเอี่ยม ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ภัทราพร เกษสังข์ สมยงค์ สีขาว และธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย 2561) 2) ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้มากและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยและ
ทำงานเป็นทีม (EL-Deghaidy, H.; Mansour, N.; Alzaghibi, M. and Alhammad, K. 2017; สุรินทร์ สุวิชัย 2561)
3) ดำเนินการยุทธศาสตร์ป้องกัน ผู้บริหารและคณะครูต้องรับฟังความเห็นจากหน่วยเหนือและชุมชน (วิมล ดีแท้ 2561;
น ิ ภ า พ ร จ ิ ต ร ส ุ วร ร ณ 2 5 6 1 ; Ejiwale, James A. 2013; Carla, C. J., Harkness, S. S., & Koehler, C. M.,2012)
4) ดำเนินการยุทธศาสตร์เชิงรับ ด้วยการส่งเสริมให้ครูเข้าใจ เข้าถึงบริบท โดยเฉพาะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างแท้จริง
ในแต่ละปีสถานศึกษาต้องทำ SWOT Analysis (Coman, Alex and Ronen, Boaz, 2009; อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ 2016)
ผู้บริหารต้องทำหน้าที่ติดตาม กระตุ้นให้ครูทุกคนได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาจุดอ่อนและอุปสรรคที่มี ให้ได้(Zidan, S. S., 2001)
ผู้บริหารต้องใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส(Zaniewski, Anna M. and Reinholz, Daniel, 2016)
จากกรอบแนวทางการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาครู เ พื ่ อ จั ด การเรี ย นการสอนตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขนาดกลางข้างต้น ได้นำไปสู่การทดลองใช้ใน 5 ประเด็น 1) ให้กำลังใจ ให้ครูเข้าถึงบริบทเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้ครูที่เฉื่อยชาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 2) กำหนดนโยบายให้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3) จัดการความรู้เพื่อสร้างพลังให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 4) แสวงหา
ความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำภูมิปัญญามาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา และ
5) ร่วมมือกับภายนอกวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิบัติตามแผน รวม 5 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ประสานและวางแผนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูที่ต้องการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับรางวัล
การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา(ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โค้ช) และผู้วิจัย
ขั้นที่ 2 ดำเนินการตามกรอบการพัฒนา 5 ประเด็น ในขณะเดียวกัน มีการถ่ายวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนของ
ครูที่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 3 สะท้อนกลับวีดีทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อวิพากษ์ ให้กำลังใจ
และ/หรือเสนอแนะ
ขั้นที่ 4 ปรับปรุง
ขั้นที่ 5 สรุปผลการใช้ยุทธศาสตร์

ภาพที่ 1 ประมวลภาพ จากข้อมูล field work สู่การพัฒนาเป็นครู STEM Education แบบ Reflexive teacher
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สรุปการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
ในสถานศึกษาขนาดกลางที่ตั้งในชนบท ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้อง
บริหารจัดการ กระตุ้นหรือปล่อยปะละเลย การจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครูที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารต้อง 1) เป็นผู้ให้กำลังใจ ให้ครูเข้าถึงบริบทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูที่เฉื่อยชาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 2) มีนโยบายที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3) จัดการ
ความรู้เพื่อสร้างพลังให้ครูจัด การเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 4) แสวงหาความร่วมมือ กันทั้งภายในและภายนอก
เพื่อนำภูมิปัญญามาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา และ 5) ร่วมมือกับภายนอกวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาและปฏิบัติตามแผน มีข้อเสนอแนะว่าสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อต่อยอด
เสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์กับนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
1. แม้ว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย กรณีศึกษาและพัฒนาตามบริบท มีก รณีศึกษาจำนวน 3 แห่ง แต่ก็กระจาย
ต่างพื้นที่ ต่างหน่วยงานที่สังกัด และเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกแล้วพบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ไม่ต่างกัน จึงเชื่อว่ายุทธศาสตร์ที่ค้นพบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาขนาดกลางทั่วไปได้
2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ นิเทศ เพราะเป็นบุคคลที่ ต้องรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ในบริ บ ทถึ งจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นและโอกาส มี ค วามสำคั ญ มากที ่ สุ ด ในการให้ ก ำลั งใจ (Encourage) กระตุ้ น
(Motivate) ให้ครูทุกคน ทุกวัย พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการทำ PLC อย่างสม่ำเสมอ
และที่สำคัญคือผู้บริหารที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ได้ด้วยการขอความร่วมมือภูมิปั ญญาให้มาช่วย
ได้อีกด้วย
3. ประเด็นที่หน่วยเหนือควรนำไปพิจารณาต่อคือ กลยุทธ์ ในการกระตุ้นให้ครูที่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
เงื่อนไขของการขอย้าย การเลื่อนตำแหน่ง นั้นควรกำหนดให้ครูต้องมีผลงานรางวัลใดรางวัลหนึ่งประกอบด้วย
4. สถานบันอุดมศึกษาทั้งที่ผลิตครูและไม่ผลิตครูควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนตามแนว STEM Education
เพื่อพัฒนาต่อยอดนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้คิดสร้างสรรค์มาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มมูลค่า
สิ่งประดิษฐ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ดำเนิ น การเฉพาะในภาคเหนื อ เท่ า นั ้ น เพื ่ อ ให้ ผ ลของการวิ จ ั ย ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
ควรดำเนินการวิจัยแบบนี้ในภาคอื่น ๆ ของประเทศด้วย และหากได้ข้อสรุปชัดเจน ควรพัฒนายุทธศาสตร์เป็น
“คู่มือ” การพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูที่พัฒนาสมรรถนะด้วยตนเอง(Reflexive teachers)
2. ควรมี ก ารวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาเพิ ่ ม มู ล ค่ า (value added) ต่ อ ยอดการนำนวั ต กรรมบางชิ ้ น ที ่ เ ป็ น “ต้ น แบบ”
(prototype) ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในชุมชนหรือเพื่อผลิตเชิงการค้าต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมนักศึกษาทั้งหมด 60 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ABSTRACT
This study aimed to compare 1 space the learning achievement between pretest and posttest
scores of the students and evaluate the satisfaction of the students toward learning through e-Learning
lessons in Internet of Lan Systems in Life and Social Quality Development course at Rajamangala
University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus.
The samples are 60 students at Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus
who are registered in Life and Social Quality Development course on the first semester of academic year
2018. The instruments for collecting data are the achievement tests and the questionnaire for investigation
of learners’ satisfaction. Data are analyzed by using window SPSS to find means, standard deviation,
and analyzing description.
The results showed that:
1. The mean of posttest scores were significantly higher than those scores of pretest 0.01
2. The satisfaction of the students toward learning through e-Learning lessons was at high level
( X = 3.70 S.D. = 0.54).
KEYWORDS : Learning Achievement, e-Learning Lesson, Life and Social Quality Development Course
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บทนำ
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ หมวดที่ 4 ว่าด้วย
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื ่ อ การศึ กษาในการแสวงหาความรู ้ ด้ ว ยตนเองได้อ ย่ างต่ อ เนื ่ องตลอดชี ว ิต เป็ น การเปลี ่ย นแปลงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งต้องพัฒนาตัวครูผู้สอน เพื่อให้เป็นครูในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทาง การศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่าย หรือที่เรียกว่า e-Learning (Shea, 2002) จึงมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา ที่จะทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาผู้เรียน และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอน ผ่าน
เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยระยะทาง และเวลาที่
แตกต่ า งกั น ของผู ้ เ รี ย น s (Ally, 2004; Hiltz & Turoff, 2005; Oblinger & Oblinger, 2005) กล่ า วคื อ ผู ้ เ รี ย นสามารถ
เลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมทั้งที่บ้านและสถานที่อื่น ๆ ได้ทุกโอกาส เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ควบคุ ม การเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ตามความต้อ งการและเรี ย นตามเวลาที ่ สะดวก เหมาะสมกั บตัว เอง เพื ่ อ เป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน และการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน และจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จึงได้ใช้บทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ที่ทาง
มหาวิทยาลัยรวมกับผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวจัดทำขึ้น จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Moodle ซึ่งเป็น
โปรแกรมฟรีแวร์ ประเภท LMS ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บหรือการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
และอัพโหลดไว้ที่ http://www.elearningvec.net/ lms2/course/ เลือกรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดย
นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กศึกษา นอกจากจะทำให้ได้สื่อการ
สอนในวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสื่อรายวิชาแล้ว ผลการวิจัยยังก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนทั่วไปสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน e – Learning วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคเรียนที่ 1/2561
2. บทเรียน e-Learning หมายถึง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ
เวิลด์ไวด์เว็บ วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา
โดยแบ่งเป็น 5 บท มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และสามารถประเมินผลการเรียนผ่านทางหน้าจอภาพ
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในบทเรียน e-Learning

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เมื่อเรียนบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
3. เพื ่ อ เป็น แนวทางในการส่งเสริ มการเรียนรู ้ใ นลั ก ษณะการจัดการเรีย นการสอน โดยใช้บ ทเรีย น e-Learning
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนรายวิชาอื่นๆ พิจารณาเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมไปใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดำเนินการสร้างเครื่องมือตามลำดับต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน e-Learning และแบบประเมินความพึงพอใจ
3. นำเครื่องมือในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4. นำเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
ประชากร และตัวอย่างวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. บทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา 00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 หน่วย
การเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีแบบทดสอบหน่วยละจำนวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
รวมทั้งหมด จำนวน 50 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา
การพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านแบบทดสอบ ด้านวิธีการเรียนการสอน
ด้านการนำเสนอเนื้อหา รวมจำนวน 20 ข้อคำถาม แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเกิร์ต เรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแทนด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 4.50-5.00 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3.50-4.49 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 2.50-3.49 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 1.50-2.49 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย และ 1.00-1.49 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ โดยผู้สอนแนะนำระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้ระบบและดำเนินการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน ตลอดจนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pre-test) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วตรวจผลคะแนนที่ได้ ผู้สอนเก็บข้อมูลผลคะแนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผู้เรียนเข้าใช้ระบบสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและทดสอบ เป็นการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนผู้สอนจะมอบหมายให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้บทเรียนในแต่ละบท
ทำความเข้ า ใจกั บเนื ้ อ หา ทดสอบก่ อ นและหลั งเรีย นทุ ก ครั ้ง จนกว่ า จะเรี ยนครบทุก บทเรี ย นทั ้ งหมด เป็ น ระยะเวลา
1 ภาคเรียน
3. ผู้สอนนำผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)-หลังเรียน (Post-test) ทุกบทเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ผู้สอนนำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน เป็นการวัดระดับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา
ด้านแบบทดสอบ ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา รวมจำนวน 20 ข้อคำถาม แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดั บ เรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน้อ ย ได้ แ ก่ มากที ่ ส ุด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที ่สุ ด โดยแทนด้ วยคะแนน
5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ แจกให้กับผู้เรียนเพื่อวัดระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้บทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยใช้เครื่องมือทางสถิติและสรุป
ผลการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for
Windows โดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน จากบทเรียน
e-Learning โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01
2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย น เป็ น การวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นเนื ้ อ หา
ด้านแบบทดสอบ ด้านวิธีการเรียนการสอน ด้านการนำเสนอเนื้อหา จำนวน 20 ข้อคำถาม แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดับ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแทนด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2, 1
ตามลำดับ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
60
60

X
33.17
45.70

S.D.
0.693
0.462

t
119.511

Sig.
.000

จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
e – Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พบว่า คะแนนของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 33.17 และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 45.70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 2 ผลของความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย น e-Learning ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายการ
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาวิชาครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง
เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชาทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจัดเรียงลำดับยากง่าย
การยกตัวอย่าง / กรณีศึกษาเหมาะสมกับหัวข้อการเรียน
ด้านแบบทดสอบ
แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา
การเสริมแรงเมื่อทำถูกต้อง
แบบทดสอบมีความถูกต้อง
แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา
แบบทดสอบสามารถตรวจสอบคำตอบได้ทันที
ด้านวิธีการเรียนการสอน
เนื้อหาเข้าใจง่าย
เรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของตนเอง
มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เรียนรู้ได้รวดเร็ว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ด้านการนำเสนอเนื้อหา
ตัวอักษรมีความชัดเจน
ภาพประกอบตรงเนื้อหา และเหมาะสม
เสียงบรรยายชัดเจน และเหมาะสม
เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
เนื้อหามีความทันสมัย
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.83
3.20
3.97
4.53
3.07

0.59
0.84
0.64
0.65
0.97

มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง

4.50
2.27
4.15
4.08
2.18

0.65
0.61
0.58
0.28
0.39

มากที่สุด
น้อย
มาก
มาก
น้อย

3.90
4.07
3.25
3.27
4.17

0.57
0.52
0.55
0.45
0.38

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.20
3.88
3.23
4.12
4.07
3.70

0.40
0.56
0.50
0.32
0.41
0.54

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลของความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย น e-Learning ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ด้านเนื้อหา พบว่า รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจัดเรียงลำดับความยากง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53
รองลงมาคือ เนื้อหาวิชาทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.97 , 3.83 และ เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค์ การยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเหมาะสมกับหัวข้อการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ,3.07 ตามลำดับ
ด้านแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ
แบบทดสอบมีความถูกต้อง แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 , 4.08 และ การเสริมแรงเมื่อ
ทำถูกต้อง แบบทดสอบสามารถตรวจสอบคำตอบได้ทันที อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.27, 2.18 ตามลำดับ
ด้านวิธีการเรียนการสอน พบว่า สามารถนำไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถ
ของตนเอง เนื้อหาเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 , 4.07, 3.90 รองลงมา คือ เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27, 3.25 ตามลำดับ
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ด้ า นการนำเสนอเนื ้อ หา พบว่ า ตั ว อั ก ษรมี ความชั ดเจน เรี ย งลำดับ เนื ้อ หาเข้าใจง่ าย เนื ้ อ หามี ความทันสมัย
ภาพประกอบตรงเนื้อหาและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20, 4.12 , 4.07, 3.88 รองลงมา คือ เสียงบรรยาย
ชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ตามลำดับ
โดยภาพรวมความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย น e-Learning ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน e – Learning
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พบว่า คะแนนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 33.17 และค่าเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 45.70 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤษณา สิกขมาน (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการใช้การ
สอนแบบ e –Learning พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ธุรกิจเรื่องคำศัพท์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
2. โดยภาพรวมความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย น e-Learning ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ (2555) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาขึ้นพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. บทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเหมาะสำหรับนำไปช่วยการเรียนด้วยตนเอง
เพราะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรนำไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
2. ในระหว่างที่ผู้เรียนใช้บทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาจารย์ผู้สอนควรเข้มงวด
ผู้เรียนในเรื่องของการเข้าใช้บทเรียนด้วย เพราะบทเรียนดังกล่าวผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองเข้าใช้ตามเวลาที่
กำหนด
3. ถ้าจะนำบทเรียน e-Leaning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนควรมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบทเรียนก่อน ตลอดจนตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานว่า
มีความเร็วมีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใดเพราะระบบความเร็วของอินเทอร์เน็ต และเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีความสำคัญมากต่อการนำมาใช้ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning เช่น ความต้องการ
ของผู้เรียน ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนในระบบ e-Learning ความคุ้มทุนของการจัดการเรียน
การสอน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning สภาพของแหล่งเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของระบบ
เครือข่าย เป็นต้น
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2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการสอนในรู ป แบบใช้ บ ทเรี ย น e-Learning และการสอนแบบปกติ เพื ่ อ หา
ประสิทธิภาพ ความคุ้มทุน การเกิดองค์ความรู้ ข้อดีข้อเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียน e-Learning ที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา การนำเสนอ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัยผ่านระบบเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนรู้

กิตติกรรมประกาศ
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Effect of Utilizing The Cooperative Learning Activity Package on
Definition of Set for Develop Grade 4 Student’s Achievement
วัลภา อินทร์แปลง1*
Wanlapa Inplang
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา (Banthongrattanawittaya School)

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

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เซต ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซตกลุ่ม เป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นบ้ า นโฮ่ งรั ต นวิ ท ยา จำนวน 15 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า
(1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
E1/E2 = 79.63/ 79.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 (2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 31.93 คิดเป็น
ร้อยละ 79.83 ซึ่งโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 (3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ .5502 และ (4) นักเรียนมี ความพึงพอใจที่มี ต่อการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เซต โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (𝜇=4.26,σ=0.57)
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เซต

Abstract
The purposes of this research were to form regarding determine efficiency of the cooperative
learning activity package on definition of set efficiency with studied of the students criterion of 75/75,
studying the achievement effectiveness index and satisfaction after learning with cooperative learning
activity package on definition of set. The target group is 15 students who studying in grade 9 Ban Hong
Rattana Witthaya school during first semester in 2018 academic year. The results were as follows : the
cooperative learning activity package on definition of set have efficiency that 79.63/79.83 higher than the
specified criteria 75/75. The learning achievement learn with 79.83 percent higher than specified criteria
75 percent, the cooperative learning activity package on definition of set have Effectiveness Index with
0.5502 and the student’s satisfaction that is learned by the cooperative learning activity package on
definition of set that have overall is very satisfaction (μ=4.26,σ=0.57)
Keywords

: Learning Activity Package, Cooperative Learning, Definition of Set
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บทนำ
ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
คณิ ต ศาสตร์ เป็น วิชาที่ มี ค วามสำคั ญในการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุษ ย์ข องไทยและโลก อี ก ทั ้ งรั ฐ บาลไทยยังให้
ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการจึงนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน
และพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ จะเห็ น ได้ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารคนปั จ จุ บั น
(นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ) (สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2558 : 46) ได้ ก ำหนดจุ ด เน้ น นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 12 ด้าน ซึ่ง 1 ใน 12 ด้านนั้น นโยบาย ด้านที่ 3 ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือเรียกสั้น ๆ
ว่ า สะเต็ ม ศึ ก ษา (science technology engineering and mathematics education [STEM]) อี ก ทั ้ ง ยั ง มี น โยบาย
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับผลการทดสอบประเมินตามโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกั บนานาชาติ (program for international student assessment [PISA]) ซึ่งเป็นการประเมิ น
สมรรถนะพื ้ น ฐานของผู ้ เ รี ย นหรื อ เรี ยกอี ก อย่ า งหนึ ่ งว่ า “Literacy” ซึ ่ งในที ่ น ี ้ จ ะใช้ ค ำว่ า “ความฉลาดรู้ ” และ PISA
เลื อ กประเมิ น การรู ้ เ รื ่ อ งในสามด้ า น ได้ แ ก่ ความฉลาดรู้ ก ารอ่ า น (reading literacy) ความฉลาดรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
(mathematical literacy) และความฉลาดรู้ ว ิ ท ยาศาสตร์ (scientific literacy) อี ก ทั ้ ง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 35 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยได้มีวิสัยทัศน์การบริหารคือ “การมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0” และมีนโยบายยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นเป็ น จุ ด เน้ น หลั ก ในการบริ ห ารวิ ชาการ (สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 35,
2560 : ออนไลน์) ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารคือ “โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิ
ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมชุ มชน” และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาได้ มี ย ุท ธศาสตร์ ห ลั กในการพั ฒนาความเป็ น เลิศ ทางวิ ชาการ
โดยมีเป้าหมายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนให้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่และระดับชาติภายใน
ระยะเวลา 3 ปี (โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, 2560 : ออนไลน์)
ดังเหตุผลในข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคั ญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชาติ อีกทั้งรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
เห็นความสำคัญว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะส่งเสริมทักษะที่จำเป็นพื้นฐานให้นักเรียนเป็น
คนที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ในสังคมยุคใหม่ท่ามกลางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำการวิเคราะห์ ผลการประเมิน
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี ก ารศึ ก ษา 2558-2560 (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ องค์ ก ารมหาชน , 2557-2560 : ออนไลน์ )
พบว่า ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 22.77 (คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.59), ปีการศึกษา
2559 มีค่าเฉลี่ย 27.08 (คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.88) และปี 2560 มีค่าเฉลี่ย 18.25 (คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
24.53) ซึ่งทั้ง 3 ปีนั้น ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาที่ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ถึงอย่างน้ อยร้อยละ 75 ผู้วิจัย
จึงทำการวิเคราะห์สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา (โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, 2559-2561
: 3-6) ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ ห มู ่ ท ี ่ 1 บ้ า นหล่ า ยแก้ ว ตำบลศรี เ ตี ้ ย อำเภอบ้ า นโฮ่ ง จั ง หวั ด ลำพู น โดยโรงเรี ย นตั ้ ง อยู ่ ห ่ า งจาก
ถนนสายหลักลำพูน-ลี้ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอลี้ 15 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียน การสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีเขตพื้นที่บริการโดยรอบตำบลศรีเตี้ย มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 121 คน ครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาจำนวน 25 คน จากการสำรวจที่อยู่ของนักเรียนจากระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนของโรงเรียนพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่พักอาศัยกับผู้ปกครองในหมู่บ้านรอบ ๆโรงเรียน ผู้ปกครองมีรายได้รวมในครัวเรือนระหว่างระดับน้อยถึงปานกลาง
(2,000-20,000 บาทต่อเดือน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง และเมื่อสำรวจผลการศึกษาต่อของนักเรียน
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ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนในโรงเรียน พบว่า ในชั้นเรียนทุกห้องประกอบไปด้วยกระดาน
บอร์ ด และป้ า ยนิ เ ทศ ส่ ว นเครื ่ อ งฉายโปรเจคเตอร์ จ ะมี เ ฉพาะห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า นั ้ น และเมื ่ อ สำรวจ
ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์พบว่ามีสื่อเฉพาะกระดาน ป้ายนิเทศ แผ่นชาร์ต หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ แบบฝึ กหัด
ที่ได้รับจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการและมีหนังสือที่ได้รับบริจาค 10-20 เล่ม
ภายในโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสืออ่านนอกเวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ส่วนแบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์มีเฉพาะ
ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เท่านั้น กล่าวโดยสรุปสถานศึกษาที่ผู้วิจัยปฏิบัติการสอนนั้น ผู้เรียนมีอัตราการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาน้อย เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนน้อย การที่จะส่งเสริมการใช้แ ท็บเล็ตหรือ
เทคโนโลยีทำได้ยากเนื่องจากนักเรียนมีกำลังซื้ออุปกรณ์น้อยและทางโรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี
และระบบอินเตอร์ เน็ตเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งการเรียนรู้ นักเรียนจึงเข้า ถึง
แหล่งการเรียนรู้ได้ยาก ตลอดจนขาดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์พบว่ามีเฉพาะสื่อเป็นแบบเรียนและแผ่นชาร์ต ป้ายนิเทศเท่านั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ได้ว่าจะใช้นวัตกรรมที่เหมาะ
แก่การนำมาใช้พัฒนานักเรียนควรเป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะที่ เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย สอดคล้องกับบริบทฐานะทางเศรษฐกิจ
ของนักเรียนและสภาพความพร้อมของสื่อภายในชั้นเรียนที่ไม่ต้องอาศัยการใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย จึงมีแนวคิดที่จะใช้นวัตกรรม
ที่เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถหยิบจับได้ง่าย และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ทันสมัยและสอดคล้องกับทักษะของนักเรียน
ในยุ ค ศตวรรษที ่ 21 และการจั ด การเรี ยนรู ้ แ นวใหม่ แ บบ Active Learning มาประกอบในการจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้
พบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญ ที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้ งปลูกฝังความมีคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 114 – 118) นอกจากนี้ยังพบว่าชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่นักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายตามสภาพบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำการเรียนการสอนการเรียนด้วยตนเอง
และเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจหรือความต้องการของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงถึงความคิดเห็น ฝึกการ
ตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนจำนวนมากรับความรู้
แนวเดียวกันและทำให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากการเรียนรู้ของครู เรียนได้ตลอดไม่ว่าผู้สอนจะมีสภาพหรือคับข้องทางอารมณ์
มากน้อยเพียงใด (พิมพ์ใจ ภิบาลสุข, 2525 : 199) ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นดังนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต ตามเกณฑ์
ร้อยละ 75
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่อง เซต

สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบร่วมมื อ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75
3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สูงกว่า .50
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง เซต นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จำนวน 15 คน เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการปฏิบัติการสอน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น
1) กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 ตัวแปรตาม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2) ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบกับเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา และเอกสาร
ตำราวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่อง เซต
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4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ช่วงที่ 1 เป็นระยะเวลาการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการในช่วง ปิดภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมษายน 2560 – ตุลาคม 2560)
4.2 ช่ วงที ่ 2 เป็ นช่ วงดำเนิ น การวิ จ ั ยกั บกลุ ่ มเป้ าหมาย ดำเนิ นการในภาคเรี ย นที ่ 1 ปี การศึ กษา 2561
(พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561)

นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง สื่อประกอบการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสารสนเทศเนื้อหาเกี่ยวกับเซต
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เซตจำนวน 8 เล่ม จำแนกเนื้อหา 8 เรื่อง ประกอบไปด้วย
1) การปรับพื้นฐานและความหมายของเซตและการเขียนเซต
2) ชนิดของเซต
3) การดำเนินการบนเซต
4) สับเซต
5) เพาเวอร์เซต
6) แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์
7) การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
8) การแก้โจทย์ปัญหาเซตและการฝึกทบทวนความรู้รวบยอดทั้งหมด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรูแ้ ละในความสำเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปัน
ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกำลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่ อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินผลการเรียนรู้
จากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทุกชุดกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนจำนวน 40 ข้อ ในการวิจัยนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75 เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดย
75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่นั กเรียนทำแบบฝึกทักษะในชุดกิจกรรม การเรียนรู้ทุกชุด
โดยคิดรวมเฉลี่ยร้อยละ 75
75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่นักเรียนทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ
โดยคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 75
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในเรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ซึ ่ งวั ด ได้จ าก แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ ์ท างการเรีย นที่ ผู้ วิ จั ยได้ สร้า งขึ ้น เป็ น แบบทดสอบชนิ ดเลือ กตอบ 4 ตั ว เลือก
จำนวน 40 ข้อ
ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเรื่อง
เซต โดยคำนวณได้จากผลต่างของคะแนนที่มาจากการทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ โดยเทียบ
คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนหารด้วยผลต่างของคะแนนเต็มกับคะแนนก่อนเรียน
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความสนใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารประกอบไปด้วย สภาพบริบทของสถานศึกษา จำนวนผู้บริหาร บุคลากร อุปกรณ์
การเรียน แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน ภูมิหลังของผู้เรียน เช่น สภาพครอบครัว ฐานะ ประวัติผลการเรียน
อัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึ กษา พบว่าโรงเรียนบ้านโฮ่ งรัตนวิ ทยาเป็นโรงเรีย นที ่ท ำการสอนระดับ มัธยมศึ ก ษา
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ ห่างจากเส้นทางการคมนาคมหลัก เปิดการสอนจำนวน 6 ชั้นเรียน มีผลการเรียน ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 2.00-3.50 นอกจากนี้จากการศึกษาผลการทดสอบทาง
การศึกษาของนักเรียนขณะที ่ศึ กษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดั บประเทศ นอกจากนี้
จากการศึกษาภูมิหลังของผู้เรียนพบว่านักเรียนมีผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกร รายได้เฉลี่ย
5000-20,000 บาทต่อเดือน และมีอัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง ร้อยละ 42.77 จากการศึกษาสภาพบริบทและ
ภูมิหลังของผู้เรียน ผู้วิจัยทำการศึกษางานวิจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศ าสตร์ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นมีความอิสระ
ให้กับผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง (วราภรณ์ ลวงสวาสและคณะ, 2561 ; เอื้อมพร หลินเจริญและคณะ,
2552 ; ชนิดา ยอดสาลีและกาญจนา บุญส่ง, 2559) จากการศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษาและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การประเมิน
ตามสภาพจริงส่งผลต่อพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากวิธีการ
สอนแบบเดิม ๆ เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ากลวิธีการสอนที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยมีอิทธิพลทางบวกจากงานวิ จัยดังกล่าว
พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการกลุ่ม ที่เน้นการร่วมมือระหว่างผู้เรียน และการจัด
บรรยากาศที่ยืดหยุ่นในชั้นเรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บทบาทผู้เรียนสูง ให้ได้คิดเอง ทำเอง อาศัยการมีส่วนร่วม
จากเพื่อน ๆ พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการหนึ่งที่พัฒนาผู้เรียนได้ให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ยืนหยุ่นไม่เคร่งครัดในชั้นเรียนนอกจากนี้จากการศึกษาสภาพของผู้เรียน
มีข้อจำกัดด้านการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของสถานศึกษายังไม่เอื้ออำนวยจึงใช้ ชุดกิจกรรมที่เป็นสื่อที่เป็น
กระดาษที่รวมสิ่งจำเป็นในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมถึงสามารถนำกลับไปฝึกทบทวนความรู้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัย สื่ออื่นที่มีค่าใช้จ่าย จึงทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและชุดกิจกรรมดังนี้
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2. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการสอนแบบร่วมมือ
ผู้วิจัยได้เลือกประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
ชุดการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่มเป็นชุดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อาจจัดกิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนชุดการเรี ยนการสอนแบบนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ชุดกิจกรรมทั้งศูนย์โดยใช้ร่วมกันที่เรียนจากการ
เรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุม่ เพื่อร่วมมือการเรียนรู้ โดยขอความช่วยเหลือจากเพื่อและครูในระยะเริ่มต้นและระยะหลังจาก
เคยชินต่อวิธีการใช้แล้วผู้เรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ขณะทำกิ จกรรมหลังจากนั้นผู้วิจัยทำการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีของเนลสันและเลอเบียร์, บุญเกื้อ ควรหาเวช, ชัยยงค์ พรหมวงศ์และกรรณิกา ไผทฉันท์ ได้สร้างชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหา
และองค์ประกอบดังนี้ (1) ชื่อชุดกิจกรรมเป็นส่วนที่ บอกให้ทราบว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (2) คำชี้แจง
เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม (3) คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรม (4) แผนผังลำดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
(5) ใบความรู้ (6) ใบกิจกรรม (7) แบบฝึกทักษะและ (8) เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ โดยสอดแทรกวิธีการ แนวคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นหลักในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมทั้งหมดทุกชุด หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้ทำการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยดังนี้
(Nelson & Lorbeer, 1975 : 247 ; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542 : 94 – 95 ; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2543 : 118 – 19 ; กรรณิกา ไผทฉันท์,
2541 : 84)
ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์แนวคิดหลักของการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้รอบๆ โรงเรียนและยกตัวอย่างบริบทง่ายในโรงเรียน นักเรียน
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และ
ในความสำเร็ จ ของกลุ ่ ม ทั ้ งโดยการแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น การแบ่ งปั น ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ถานที่
ตัวอย่างง่าย ๆ ในชุมชนโรงเรียนบ้านโฮ่ง รัตนวิทยา รวมทั้งการเป็นกำลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หลังจากนั้นประยุกต์ใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 หลักที่มีลักษณะเป็นลำดับขั้นดังนี้
(1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก ผู้เรียนต้องมี ความเชื่อว่า ตนเองจะต้องเชื่อมโยงกับผู้อื่นในทางที่จะไม่มีใครจะ
ประสบความสำเร็จถ้าสมาชิกของกลุ่มคนอื่นไม่ประสบความสำเร็จด้วย (2) ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมใจเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นตัวเชื่อมโยงผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (3) ความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล เมื่อผู้เรียนอยู่ในกลุ่ม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการสร้างความคุ้นเคย การกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ
ของสมาชิ ก ในกลุ ่ ม การแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ ่ งกั น และกั น ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม ช่ ว ยเหลื อ ซึ ่ งกั น และกั น
(4) ทักษะการทำงานเป็นทีมโดยนักเรียนที่มี ความสามารถในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เรียนที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ทำให้สามารถสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ (5) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
เกี ่ ย วกั บ กระบวนการกลุ ่ ม (สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2553 : 110 – 111 ; Johnson and Johnson,
1987 : 27-30 ; สิริพร ทิพย์คง, 2545 : 151)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
จากการศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษา ภูมิหลังของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ พบว่า การวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้กระบวนการประเมินตามสภาพจริงซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการประเมินผลเรียนระหว่างเรียนในการ
ประเมินพัฒนาการระหว่างเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้หลักการ การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการเรียนการสอน โดยไม่ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียว แต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วย เพื่อปรับการให้ภาระงานและวิธีการทดสอบตามสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน (Authentic
Assessment) ขณะที่ให้ผู้เรียนทำภาระงานตามที่กำหนด ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไร หรือผู้สอนปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด การประเมินระหว่างเรียนดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การให้ข้อแนะนำ ข้อสังเกตในการนำเส นอผลงาน
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การพู ด คุ ย ระหว่ า งผู ้ ส อนกั บ ผู ้ เ รี ย นเป็ น กลุ ่ ม หรื อ รายบุ ค คล การสั ม ภาษณ์ ตลอดจนการวิ เ คราะห์ ผ ลการสอบ
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548 : 28 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549 : 95-96 ; เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545: 28)
นอกจากนี้ผู้วิจัยทำการศึก ษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิด
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยทำการศึกษา วัดเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึกหรือความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยสร้างข้อคำถามอาศัยข้อคำถามโดยทำหน้าที่เป็นตัวเร้าให้บุคคลแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกออกมา
การวัดความพึงพอใจจะได้ผลที่ถูกต้องโดยหลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อความที่ใช้มีลักษณะกลาง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งทางบวกและทางลบสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เป็นมาตราส่ วนประมาณ
ค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บตามแนวคิ ดของลิ เคิ ร ์ ท (Likert) ข้ อคำถามจำนวน 15 ข้ อ (ไพศาล หวั งพานิ ช, 2526 : 157 – 149 ;
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548 : 28 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549)
จากการศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งหมด ดังที่กล่าวในข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เนื้อหา และร่างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้เป็นดังนี้

รูปที่ 1 รูปกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผน การวิจัยแบบ One group Pretest –
Posttest Design ดังตารางที่ 1 (กาญจนา วัฒายุ, 2548 : 61 - 62)
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One group Pretest – Posttest Design
กลุ่มทดลอง
สอบก่อน
ทดลอง
E
X1
T
เมื่อ

E
X1
T
X2

คือ
คือ
คือ
คือ

สอบหลัง
X2

กลุ่มทดลอง
การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (Treatment)
การทดสอบหลังเรียน (Posttest)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2) แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต จำนวน 1 ฉบั บ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ และคำถาม
ปลายเปิด 1 ข้อ
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบร่วมมือ
2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความ
สอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์ การเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และศึกษาตำราเรียน เอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเซต
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม หลักการ ทฤษฎีและจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทำชุดกิจกรรม
4. ออกแบบเนื้อหาของชุดกิจกรรมโดยจัดแบ่งชุดกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งหมด 8 เล่ม จำแนกเนื้อหา 8 เรื่อง
ประกอบไปด้วย (1) ความหมายของเซตและการเขียนเซต (2) ชนิดของเซต (3) การดำเนินการบนเซต (4) สับเซต
(5) เพาเวอร์เซต (6) แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ (7) การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (8) การแก้โจทย์ปัญหาเซต
โดยกำหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย (1) ชื่อชุดกิจกรรมเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้
ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (2) คำชี้แจงเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม (3) คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรม
(4) แผนผังลำดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม (5) ใบความรู้ (6) ใบกิจกรรม (7) แบบฝึกทักษะ และ (8) เฉลยใบกิจกรรม
แบบฝึกทักษะ
5. นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างเสร็จแล้ว
จำนวนทั้งหมด 8 เล่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 5 ท่าน พบว่าชุดกิจกรรมมีผล
การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20 – 4.60 และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดับมาก
(𝜇= 4.42, 𝜎 = 0.80)
6. ปรั บปรุ งแก้ ไขชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เรื ่ อง เซต สำหรั บ นั ก เรี ยนชั ้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
จำนวนทั้งหมด 8 เล่ม ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมื อ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาและโรงเรียนทาขุมเงินวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีบริบทเดียวกันคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เช่นเดียวกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดั บชาติ ที ่ ไม่ แตกต่างกัน เนื ่ องจากโรงเรียนที่ ผู ้ว ิ จั ยปฏิ บ ัติ การสอนมี จำนวนนักเรี ยนไม่เพียงพอใจ
การใช้ ทดลองหาคุ ณภาพ ผู ้ ว ิ จ ั ยทำการทดลองจำนวน 3 ครั ้ ง (Tryout) ตามรู ปแบบการหาประสิ ทธิ ภาพของนวั ตกรรม
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2540 : 101 – 102)
6.1 การหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล (Individual Group Tryout) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กั บนั กเรี ยนระดั บ ชั ้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึ ก ษา 2560 ซึ ่ ง ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
E1/E2 = 62.53 / 62.50 ผลปรากฏว่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้คือ 75/75
6.2 การหาประสิทธิภาพครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) จึงทำการทดลอง
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรี ยนระดับ เก่ง ปานกลาง
และอ่ อ น อย่ า งละ 3 คน รวมเป็ น จำนวน 9 คน ผลการทดลองใช้ ช ุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื ่ อ ง เซต จำนวน 8 เล่ ม
ซึ่งได้ประสิทธิภาพ E1/E2 = 71.72/71.94 ผลปรากฏว่ า ต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ คือ 75/75
6.3 การหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม (Field Group Tryout) ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ ไปยัง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ทำการทดลองกับนักเรียน
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 ห้ อ ง 2 ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เป็ น นั ก เรี ย นจำนวน 59 คนที ่ ม ี ผ ลการเรี ย น
คละความสามารถ การทดลองใช้ครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เซต จำนวน 8 เล่ม ซึ่งได้
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 79.31 / 79.70 ผลปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้ คือ 75/75 และนำชุดกิจกรรมไป
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
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การสร้ างและหาคุ ณภาพแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื ่ อ ง เซตสำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มือการใช้
หลั ก สู ต ร คู ่ ม ื อ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ หลั ก การ จุ ด มุ ่ ง หมาย แนวการดำเนิ น การวั ด และประเมิ น ผล
ศึกษารายละเอียดเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนำมา
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกำหนดจุดประสงค์และเนื้อหาในการวัดให้มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อสอบ
กับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ ความรู้ความจำ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application)
การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ตามที่กำหนดไว้ โดยสร้างเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กำหนดเกณฑ์ การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน รวมทั้งสิ้น 80 ข้อ
เพื่อจะได้คัดข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพออกเหลือข้อสอบที่มีคุณภาพที่ต้องการจริง จำนวน 40 ข้อ
3. นำแบบทดสอบที่สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ความชั ด เจน ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของเนื ้ อ หาและภาษาที ่ ใ ช้ โดยกำหนดเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องอยู่ในระหว่างตั้งแต่ 0.60 - 1.00
จึงจะนำมาใช้ทดสอบกับนักเรียนได้ (สมนึ ก ภั ท ทิ ย ธนี , 2544 : 163) นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็ นของผู ้เชี่ ยวชาญ
มาคำนวณหาค่า IOC เพื่อคัดเลือกข้อคำถามที่มีคุณภาพ ผลปรากฏว่า แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 63 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.40 – 1.00
4. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 63 ข้อ
ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบทเดียวกันคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
จำนวนนั ก เรี ย นที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนมี จ ำนวนน้ อ ยกว่ า 30 คน ซึ ่ งไม่ เ พี ย งพอต่ อ การหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน
59 คน โดยนักเรียนเหล่านี้ที่ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่อง เซต มาแล้ว เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยหาค่าอำนาจจำแนกโดยหาดัชนี B ตามวิธีการของ Brennan และหาค่าความยากง่าย
(p) โดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 โดยคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาใช้ในการวิจัย โดยค่าอำนาจจำแนก (B) จะต้องมีค่า .20 ขึ้นไป และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20-.80 จึงเป็นข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปใช้ (ล้วน และ อังคณา สายยศ, 2540 : 77-86 ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมด 63 ข้อ พบว่าแบบทดสอบมีค่าอำนาจจำแนก (ดัชนี B) ระหว่าง -0.72 ถึง 0.80 และค่าความ
ยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.98 ซึ่งมีจำนวนแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 47 ข้อ แล้วทำการคัดให้เหลือ 40 ข้อ
ซึ ่ ง เป็ น แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นที ่ ม ี ค ่ า ความยากง่ า ยระหว่ า ง .42-.74 และค่ า อำนาจจำแนกระหว่ า ง
.43-.67 โดยคัดให้มีจำนวนข้อสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ดงั ที่กำหนดไว้ในข้างต้น เนื่องจากแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้นั้ น มีจำนวนข้อที่ผ่ านเกณฑ์มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงเลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกสูง
และความยากง่ายปานกลาง เหมาะสมที่สุดมาเป็นแบบทดสอบ
5. นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อีกครั้งโดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 59 คน โดยนักเรียนเหล่านี้ที่ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสา ระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในเรื่องเซต มาแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett) เป็นวิธีการหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ผู้วิจัยกำหนดจุดตัดของคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มแบบทดสอบ 40 ข้อ 40 คะแนน ดังนั้นจัดตัดของคะแนนจึงอยู่ที่ 30 คะแนน เกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่า
แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ ์ ม ี ค วามเชื ่ อ มั ่ น ที ่ น ำไปใช้ ไ ด้ จ ะต้ อ งมี ค ่ า เท่ า กั บ 0.70 ขึ ้ น ไป จึ งเป็ น แบบทดสอบที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 196) คำนวณค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.8027 หมายถึงแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นระดับสูงจึง
สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายได้
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การสร้ างและหาคุ ณภาพแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที ่ ม ี ต ่ อชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) โดยกำหนดระดับ เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2540 : 129) จำนวน 32 ข้อ
3. นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความ
สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 จำนวน 32 ข้อ คัดเหลือ 20 ข้อ
4. นำแบบสอบถามความพึ งพอใจที ่ ปรั บปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ (Tryout) กั บนั กเรี ยนในการทดลอง
หาประสิ ทธิ ภาพครั ้ งที ่ 3 แบบภาคสนาม (Field Group Tryout) ด้ วยการนำไปสอบถามนั กเรี ยน ชั ้ นมั ธยมศึ กษาปี ท ี ่ 4
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 59 คนเนื่องจากเป็นนักเรียนกลุ่มที่ผ่านการเรียนรู้ด้ วย
ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาแล้ว หาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
รายข้อกับรายรวม (Item total Correlation) เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละข้อคำถามวัดได้ตรงกับคุณลักษณะหรือไม่ โดยพิจารณาค่า
Item total correlation ที่ยอมรับได้จะต้องมีค่า Item total correlation เกิน .20 ขึ้นไป (Kline, 1986 : 69) พบว่า แบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีค่า Item total correlation ระหว่าง .281 - .625 ซึ่งสูงกว่า .20 ทุกข้อ
5. นำแบบสอบถามความพึ งพอใจไปหาความเชื ่ อ มั ่ น ด้ ว ยสู ต รสั มประสิ ทธิ ์ แอลฟา ( - Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ม ีคุณภาพจะต้องมีค่าความเชื่ อมั่ นสูงกว่า .70 จึงจะใช้ได้
(สมนึก ภัททิยธนี, 2544 : 166) ผลการหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ .815 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก จึงนำไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
1. ขั้นก่อนดำเนินการทดลอง เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ชี้แจงรายละเอียดในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้กับนักเรียนได้ทราบว่าการเรียนในแต่ละครั้งจะเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง เซต จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ตรวจคะแนนและแจ้งคะแนนให้
นักเรียนทราบ และบันทึกคะแนนของนักเรียนไว้
2. ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 8 เล่ม ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และเก็บคะแนนแบบฝึกท้ายชุดกิจกรรมแต่ละเรื่อง จำนวน 8 เรื่อง เก็บบันทึกคะแนนจนครบทุกชุดกิจกรรมทั้ง 8 เล่ม
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้จนครบทั้งหมด
8 แผนแล้วผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง เซต
จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจให้คะแนน
และบันทึกผลคะแนนนักเรียนไว้ หลังจากนั้นให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและเจตคติที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ
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ผลการวิจัย
ผลการใช้ชุดกิ จกรรมการเรียนรู ้แบบร่ วมมื อ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน สำหรับนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตารางที่ 2 ดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เรื่อง เซต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาประสิทธ์ภาพของชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรรม
สถิติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ / คะแนนเต็มแต่ละชุด

รวม
(145)

หลังเรียน
(40)

115.47
4.84

31.93
2.08

90.89 82.22 82.67 87.33 88.33 85.00 79.63
ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 = 79.63/ 79.83
คะแนนก่อนเรียน(40)
คะแนนหลังเรียน(40)
μpre
μ%pre ∑ X
μpost
μ%post
∑X

79.83

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
𝛍
𝝈
%

ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

(20)

(20)

(30)

(15)

(10)

(10)

(20)

(20)

12.27
1.29

12.93
1.48

27.27
3.21

12.33
1.14

8.27
0.85

8.73
1.44

17.67
0.87

17.00
1.67

61.33

64.67

N

คะแนน
เต็ม

15

600

pre

331

E.I.

post

22.07

55.17

479

31.93

79.83

0.5502

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เรื่อง เซต มีผลการประเมิน
ระหว่างเรียนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 เมื่อพิจารณารายชุดพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในชุดที่ 3
ชุดที่ 7 และชุดที่ 6 สูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงมีประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 79.63
แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้โดย
ตนเองจากชุดกิจกรรมในชุดที่ 8 ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหาทบทวนความรู้รวบยอดทั้งหมดและให้ผู้เรียนฝึกประเมินตนเอง
หลั งจากนั ้ นจึ งทำการทดสอบด้ วยแบบดสอบผลสั มฤทธิ ์ทางการเรี ยนที ่มี เนื้ อหาครอบคลุ มทุ กชุ ด มี ค ่ าเฉลี่ ยร้อยละ 79.83
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.63/79.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งระหว่างเรียนและมีความรู้คงทนและพัฒนาหลังจากเรียนรู้ทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้ว่าผู้เรียนควรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 75 ซึ่งผลเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ จากนั้น
ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือว่ามีประสิทธิผลในการพัฒนาความรู้เดิมของผู้เรียนอย่างไร
จึงทำการทดสอบก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่า ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .5502 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมีพัฒนาการจากความรู้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉลี่ยร้อยละ 55.02
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ .50
4. ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้ วย ชุดกิจกรรม การเรียนรู้
แบบร่วมมือ สรุปดังตารางที่ 3

59

CMU Journal of Education, Vol. 3 No. 3 2019
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 2562

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายการ
1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเรื่อง เซตรวมเฉลีย่
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เซตรวมเฉลี่ย
3. ประโยชน์และการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เซตไปใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจำวันรวมเฉลีย่
รวมเฉลี่ยทั้งหมด

𝛍
𝛔
4.20 0.54

CV
.28

แปลผล
พึงพอใจมาก

4.40 0.52

.24

พึงพอใจมาก

4.29 0.56

.26

พึงพอใจมาก

4.26 0.57

.29

พึงพอใจ
มาก

จากตารางพบว่ า นั ก เรี ย นกลุ ่ม เป้ าหมายมี ค วามพึงพอใจและเจตคติ ข องนัก เรี ยนชั ้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ท ี ่ 4 ที ่มี
ต่ อ การเรี ย นรู ้ด ้ ว ยชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เรื ่ อ ง เซต โดยรวมทั ้ งหมดอยู ่ ใ นระดั บ มาก (μ=4.26,σ=0.57)
เมื่อพิจารณารายด้านผู้วิจัยได้ทำการสอบถามด้านที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สีสัน รูปเล่ม
ความน่าสนใจ การนำไปใช้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจายพบว่า
ผู้เรียนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดี ยวกัน มีนักเรียนเพียงร้อยละ 28 มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม อีกทั้งผู้วิจั ย
ทำการศึกษาความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามในเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรม
วิธีการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายพบว่าผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งจากกลุ่ ม ร้ อ ยละ 24
และเมื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งของการใช้ ป ระโยชน์ เช่น การนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันหรือนอกชั้นเรียนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากและมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิการกระจายพบว่ามีผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกลุ่มร้อยละ 26
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีข้อคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์หลังจากการที่ได้เรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรื่อง เซต สามารถวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็น
ความถี่และร้อยละได้ดังตาราง
ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ
อยากให้ใช้วิธีการและสื่อในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนกับเนื้อหาอื่นอีก
อยากให้มีเกมและการแข่งขันเพิ่มเติม
บางกิจกรรมเร็วไป รู้สึกเรียนไม่ทัน
อยากให้มีห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์เพิ่ม เพื่อจะได้เรียนสื่อใหม่ๆ

f
5
6
2
1

%
33.33
40.00
13.33
6.67

จากตารางพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยากให้มีเกมและการแข่งขันเกิดขึ้นชั้นเรียนมากที่สุด รองลงมาอยากให้ใช้
วิธีการและสื่อในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนกับเนื้อหาอื่นอีก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมเร็วเกินไป

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 = 79.63/ 79.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้นำเนินการ
สร้างและหาคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายขั้นตอน อาศัยการหาคุณภาพเครื่องมือตามหลักการวิจัย โดยมีกระบวนการ
ที่เป็นระเบียบวิธีที่น่าเชื่อถือ โดยขั้นแรกผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยอาศัย
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ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนคณิตศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์
อย่างน้อย 10 ปี ผ่านการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไปจำนวน 3 ท่านให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นในการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยได้ดำเนินการหาประสิทธิภาพและทดลองใช้จริงกับนักเรียน 3 ขั้นตอนกับนักเรียน 3 กลุ่ม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแบบร่วมมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจากนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กเช่นเดียวกัน นักเรียนที่ใช้ทดลองมีภูมิหลังและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่มีผลการประเมินการสอบระดับชาติที่ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเช่นเดียวกัน ตามแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ,
สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ และสุ ด า สิ น สกุ ล (2540 : 134) กล่ า วถึ งการหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมว่ า มาจากคำ
ในภาษาอั ง กฤษว่ า Developmental Testing หมายถึ ง การนำชุ ด กิ จ กรรมไปทดลองใช้ (Try out) เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง แล้ ว
นำไปสอนจริง (Trial run) นอกจากนี้ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรี ยนที่มีข้อจำกัดในเรื่อง
ทรัพยากรและขาดสื่อที่หยิบจับง่าย สามารถนำไปให้เพื่อนช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกเวลาได้ง่ายเนื่อง จากเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก และนักเรียนอยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน และไม่ต้องพึ่งอาศัย ระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งสอดคล้องกับการนำชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ไปใช้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งงานวิจัยทั้งสองได้ในไปใช้แก้ไข
ปัญหาการขาดแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งนำชุดกิจกรรมเข้าไปใช้ตามบริบทของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้วางเป้าหมายไว้ (สุวิวรรณ แสงยะรักษ์และพจนีย์ เสงี่ยมจิตต์, 2557 ; เจริญตา จาดเจือจันทร์,
2558)
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 31.93 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.83 ซึ ่ งโดยรวมผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ร้ อ ยละ 75 และผลการหาดั ชนี ป ระสิทธิ ผล
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต พบว่าคำนวณค่าดัชนีประสิทธิผลได้เท่ากับ .5502 เหตุที่เป็นเช่นนี้อ าจเป็นเพราะ
มีสาเหตุหลายประการ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การบู รณาการเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือบรรจุลงไปใน
ชุดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่สามารถให้นักเรียนได้มี
ทั้งสื่อและสารสนเทศที่จำเป็นในการเรียนรู้ เสริมสร้าง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผนวกไปในชั้นเรียนและชุดกิจกรรม
ทำให้นักเรียนได้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวนักเรียนกับเพื่อนและครูในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสอดแทรกเทคนิควิธีการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ ผนวกไปยั งชุ ด กิ จ กรรม จะทำให้ น ั ก เรี ย นรู ้ จ ั ก แสดงหาความรู้ จากเพื ่ อ นและแสวงหาความรู ้ ด ้ ว ยตั ว เอง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสำคัญที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้
เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ รวมทั ้ ง ปลู ก ฝั ง ความมี ค ุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ งประสงค์
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเกิดทั กษะต่าง ๆ ที่ดีกว่าการสอนแบบดั้งเดิม เช่น การสอน
แบบบรรยาย การสอนทั ก ษะปฏิ บ ั ติ ก ารสอนอภิ ป ราย การสอนสั ม มนาและการสอนโดยให้ ศ ึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
การจัดการเรียน การสอนแบบร่วมมือเป็น มุ่งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา สร้างสังคมที่มี
การร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เกิดจากการให้ ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตัว
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 114 – 118 ; กรมวิชาการ, 2536 : 6 ; บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์, 2543) นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสร้าง
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาการเรียนรู้ของเพียเจท์ ได้กล่าวถึงปัจจัยการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา และความคิดคือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะทำให้ระดับ
ความคิดและปัญญาพัฒนาขึ้นและนอกจากนี้ ผลดีจากการใช้ชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่นักเรียนเข้าถึงง่าย สะดวกสบายในการใช้
จนทำให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาเรียนรู้ไว เก่งที่เข้าใจคำสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนคำสอนของครูเป็นภาษาพูดของนักเรียน
แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และทำให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถที่ทำหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง
จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม
มีเพื่อนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้ วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานอันแท้จริง
(Johnson and Johnson, 1987 : 27-30 ; สิริพร ทิพย์คง, 2545 : 151 ) นอกจากนี้เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาในปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ตื่นตัวและแสวงหาความรู้ใหม่ร่วมกับเพื่อน และตอบสนองกับการบริหารชั้นเรียน
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ขนาดเล็ก ครูมีเครื่องมือที่พร้อมและเข้าถึงผู้เรียนได้ดีถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรที่จำกัด และกลวิธีการสอนแบบนี้ยังสามารถได้ดี
ในปัจจุบันดังงานวิจัยที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในโรงเรียนขนาดเล็กของศุภกร ฟองจางวางที่นำการจัดการ
เรียนรู้ไปพัฒนาทักษะการเขียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ นำไปพัฒนากับผู้เรียนที่มีกลุ่มชาติพั นธ์และ
นวลฤทัย ลาพาแว นำไปพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียนที่มีการสอนไม่ครบชั้นเรียน (ศุภกร ฟองจางวาง, 2558 ;
ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ, 2560 ; นวลฤทัย ลาพาแว, 2561)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของความพึงพอใจและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจและเจตคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก
(μ=4.26,σ=0.57) เหตุ ท ี ่ เ ป็ น เช่ น นี ้ อ าจมี ส าเหตุ ห ลายประการเช่ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยนวั ต กรรมที ่ มี
ความหลากหลายส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนทำให้เกิดความพึงพอใจ มีความคิด แนวคิด
ทัศนคติที่ดีกับรายวิชา การเรียนรู้ที่มีการจัดเตรียมการสอนอย่างเพียบพร้อม จะทำให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและ
เกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ วิจัยยังคำนึงถึงวัย และความสนใจของนั กเรียนว่ามีความสนใจในประเด็น
อะไร จึงได้นำไปสอดแทรกในกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถบูรณาการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทัศนคติ
แนวคิด มุมมอง ความพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการจิตวิทยาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งหลักการดำเนินการของชุดกิจกรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 9 – 16) กล่าวว่า ในการสอนคณิตศาสตร์ต้องรู้จิตวิทยาในการสอน
จึงจะทำให้การสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จิตวิทยาที่ควรทราบ ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นักเรียนย่อม
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และลักษณะนิสัย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียนภายในกลุ่มเดียวกัน เพราะนักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย ความสามารถ บุคลิกภาพ
ครูจะสอนทุกคนให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้ ครูจะต้องศึกษาดูว่า นักเรียนแต่ละคนมีปัญหาอย่างไร ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มของนักเรียน เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ชุดกิจกรรมชุดแรกเป็นชุดกิจกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาพื้นฐานและประเมินความรู้พื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับพื้นฐานและสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ นอกจากนี้ชุดสุดท้ายยังมีการปรับให้เป็นชุดที่เพิ่มการทบทวนความคิด
รวบยอดของผู้เรียนด้วยตนเอง ครูต้องกระตุ้นผู้เรียนให้นำไปใช้เรียนรู้นอกเวลา
2) ชุดกิจกรรมนี้ต้องอาศัยทักษะการสร้างบรรยากาศ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1) เพิ่มแบบสอบแบบวินิจฉัยในชุดที่ 1-2 เพื่อวินิจฉัยปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน แล้วทำการทดลองวิจัยอีกครั้ง
เพื่อทดสอบยืนยันประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับการสอนปกติหรือสื่ออื่น ๆ
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ประวัติผู้เขียนบทความ
ชื่อ-สกุล นางวัลภา อินทร์แปลง
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
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