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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษาท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ผู้วิจยั สมฤาดี วรรณกลดั 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. วิลาวลัย์ ดา่นสิริสขุ  

  
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อน

และหลงัเรียนวิชาสุขศึกษาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกับนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะการท างานร่วมกันวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานีจ านวน 2 ห้องเรียน 58 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มทดลอง  ได้แก่ กลุ่มควบคุม  คือ กลุ่มนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 29 คน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติ และกลุ่มทดลอง คือ 
กลุม่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/3 จ านวน 29 คน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก วิชาสขุศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยาน่ารู้  สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกบัตวั
เรา จ านวน 7 แผน โดยผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญและมีผลการตรวจสอบอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก 2) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มีคา่ความยากง่ายระหว่าง 
0.40 - 0.80 คา่อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 - 0.53 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
อยู่ท่ี 0.73    3) แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกัน  โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ การ
ประเมินโดยครูผู้สอน และการประเมินโดยนกัเรียน  

ผลการวิจยัพบวา่ 

 



  จ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียน
นกัเรียนัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิง แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยคะแนนสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนสอบก่อนเรียน 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนสอบของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกสงูกวา่คะแนนสอบของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบปกติ 

3. ผลคะแนนทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 หลงัได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษา มีผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ทกัษะ
การท างานร่วมกนั 
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The subjects of this study consisted of Fifty-eight Primary Grade Five students 

who were studying during the first semester of 2018 academic year at Yaring School in 
Pattani. The sample was selected from two classes, with twenty-nine students per class, 
using Cluster Random Sampling. Then, Simple Random Sampling was applied for 
dividing classes into experimental and control groups. The experimental group focused 
on active learning and The control group used Traditional learning management. The 
research instrument used in the study included 1) the scheme of active learning entitled 
Drugs, Addictive Substances and Social Media with seven plans (Content Validity = Very 
suitable)  2) the achievement test had twenty items. (p = 0.40 -0.80 r=0.20-0.53, KR-
20=0.73)  3) the group working skills test were as follows: 

The research results indicated that: 

1. The learning achievement level in Health Education of Primary Grade Five 
students after learning by active learning disposition was statistically significantly higher 
than before studying at a level of .05 level. 

2. The learning achievement in Health Education of Primary Grade Five 
students who learned by active learning disposition was significantly statistically higher 
than the students who learned using traditional learning management at a level of .05 
level. 
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3. The group working skills achievement in Health education of Primary Grade 
Five students after learning by active learning disposition was statistically significantly 
higher than the comparison criteria of seventy percent at a level of .05 level. 

 
Keyword : Active learning. Traditional learning management. Learning achievement. 
Group working skill. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาถือเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาทรัพยากรณ์มนุษย์ให้เกิดความเจริญ
งอกงามในตวับคุคล พฒันาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมีคณุคา่ มีคณุธรรม 
และมีทกัษะในการด ารงชีวิตท่ีดี ประกอบอาชีพอย่างมีคณุภาพและสามารถยืนหยดัอยู่ท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงของสงัคมได้ น าไปสู่การสร้างสงัคมท่ีเข้มแข็ง อนัเน่ืองมาจากการมีสมาชิกใน
สังคมท่ีมีคุณภาพและร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ประชากรชาติใดมี
พืน้ฐานการศึกษาสูงยิ่งสามารถพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านได้อย่างรวดเร็ว  ดั่ง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชทานความหมายของ
การศึกษาไว้เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2520 ดงันี ้“การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการพฒันา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ คา่นิยม และคณุธรรมของบคุคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบร่ืน ได้ผลท่ีแน่นอนและ
รวดเร็ว” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: ออนไลน์) ดังนัน้การจัดการเรียนรู้จึงมีส่วนส าคัญ เพ่ือ
สง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้เรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีได้ระบุ
ความมุง่หมายของการจดัการศกึษาและหลกัการ ในการจดัการศกึษาไว้วา่ “การจดัการศกึษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ” 
และยังได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เ รียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการ
ศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ เน้นความส าคญั
ทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของผู้ เรียน โดยจัด
เนือ้หาให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล  
ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์จริง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2545: ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุคนซึ่งเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนษุย์ท่ีสมดลุทัง้ทางด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดมั่นในการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษา ตอ่การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิต โดย
มุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า ทกุคนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
เพ่ือจดุมุ่งหมายในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศกัยภาพในการศกึษาต่อ 
และประกอบอาชีพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551b, p. 4) โดยผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่ม
สาระ 

การท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพแล้วนัน้ นอกเหนือจากกระบวนการทางการ
จดัการเรียนการสอนแล้ว ยงัมีอีกหนึ่งปัจจยัด้านผู้ เรียนท่ีส าคญั นัน่คือปัจจยัด้านผู้ เรียนในเร่ือง
ของสขุภาพ หรือสขุภาวะ ท่ีมีความส าคญัเพื่อสง่ผลให้ผู้ เรียนมีก าลงักายท่ีแข็งแรงสง่ผลตอ่จิตใจท่ี
เข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพ และเป็นก าลังในการพัฒนา     
สงัคงและประเทศชาติต่อไป ดงันัน้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา บรรจุไว้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระท่ีว่าด้วยเร่ืองของ
สขุภาพ หรือสขุภาวะ ท่ีมีเปา้หมายในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนทราบถึงการด ารงสขุภาพ การสร้าง
เสริมสขุภาพและการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคล ครอบครัว และชมุชนให้ยัง่ยืน ผ่านการเรียนรู้ 
การท าความเข้าใจท่ีถกูต้อง การสร้างเจคติท่ีดี มีคณุธรรมและคา่นิยมท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการมี
ทกัษะในการปฏิบตัิด้านพฤติกรรมด้านสขุภาพ  สขุภาพ หรือ สขุภาวะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทาง
กาย ทางจิต ทางสงัคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสขุภาวะจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ี
เก่ียวโยงกบัทกุมิติของชีวิต ซึ่งทกุคนควรได้รับการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง  มี
เจคติ มีคณุธรรม และมีคา่นิยมท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีทกัษะในการปฏิบตัิตนด้านสขุภาพท่ีดีจนเป็น
กิจนิสยั อนัส่งผลให้สงัคมโดยรวมมีคณุภาพท่ีดีตามไปด้วย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนพฒันาพฤติกรรม
ด้านความรู้ เจคติ คณุธรรม คา่นิยม และการปฏิบตัิเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ผ่านสาระท่ี
เป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาท่ีผู้ เรียน
จะได้เรียนรู้เร่ืองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเตบิโต ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบตัิตน
เพ่ือให้เจริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั เห็นคณุคา่ในตวัเองและครอบครัว การปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกับ
ผู้ อ่ืน สขุปฏิบตัิทางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวิต ได้เรียนรู้การเคล่ือนไหวในรูปแบบตา่งๆ การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายละกีฬา ทัง้ประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ไทยและ
สากล การปฏิบตัิตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และ
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ความมีน า้ใจนกักีฬา หลกัและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพ การสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคทัง้โรคติดตอ่และโรคไม่ติดตอ่ การปอ้งกนัตนเอง
จากพฤติกรรมเส่ียงตา่ง ๆ ทัง้ความเส่ียงตอ่สขุภาพ อบุตัิเหต ุความรุนแรง อนัตรายจากการใช้ยา
และสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551a, 
pp. 149-150)  

จากการศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้นัน้ ผู้วิจยัพบวา่ การจดัการเรียนการสอนยงั
ไมมี่ความหลากหลาย ไมเ่อือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ท่ีจะสง่ผลตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน อนั
เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่นา่สนใจ ครูขาดความรู้ด้านเทคนิคการสอนและ
การประเมิน ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าน าเสนอ ไม่กล้า
แสดงออก จนท าให้ขาดบรรยากาศในการใช้ทกัษะการส่ือสารท่ีดีต่อกัน นอกจากนีย้งัขาดทกัษะ
การท างานร่วมกนั ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมตา่งคนตา่งเรียน ไมช่ว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีปฏิสมัพนัธ์น้อย
มาก เด็กท่ีเรียนเก่งก็จะแข่งกันเรียน เด็กท่ีเรียนไม่เก่งก็จะมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยมาก ท าให้
เด็กขาดก าลงัใจในการเรียน การจัดการเรียนรู้ยงัเน้นการท่องจ า ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการก้าวเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อจ านวนความรู้ท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว 
เป็นไปได้ยากท่ีผู้ เรียนจะสามารถท่องหรือจ าความรู้นัน้ ๆ ได้หมด และในปัจจบุนัก็ไม่ได้ต้องการ
ผู้ เรียนท่ีรู้เยอะๆ หรือท่ีรู้ทัง้หมด หรือเรียนเก่งท่องเก่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งท่ีต้องการให้เกิด
ขึน้กบัผู้ เรียนนัน้คือ ต้องการผู้ เรียนท่ีมีความใฝ่รู้ มีความต้องการการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และรู้
ถึงวิธีการท่ีจะเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) พร้อมกนันัน้เราก็ต้องการให้ผู้ เรียน
มีทักษะชีวิตท่ีดี (Life Skill) ซึ่งจากการเรียนการสอนรูปแบบเดิมท่ีมุ่งให้ความรู้แก่ผู้ เรียนเยอะๆ 
เน้นการท่องจ า และผู้ เรียนมีหน้าท่ีเพียงแค่รับมอบจากสิ่งท่ีครูผู้สอนถ่ายทอด การเรียนการสอน
ดงักล่าวจึงไม่ได้ผลเพียงพอตอ่ยคุสมยัปัจจบุนั นอกจากนี ้วิจารณ์ พานิช  (2555: ออนไลน์) ยงัได้
กลา่วไว้อีกวา่ ความจริงท่ีส าคญัก็คือ ความรู้ท่ีเยอะมาก ครูผู้สอนเองก็ไมส่ามารถท่ีจะสอนได้หมด 
ส่วนผู้ เรียนเองก็ไม่สามารถรับรู้ได้หมด เพราะฉะนัน้ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องสอนเยอะ แต่ให้สอน
เฉพาะส่วนท่ีส าคญั (Essential) แล้วหลงัจากนัน้ ผู้ เรียนจะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมานัน้มาต่อ
ยอดได้เอง ส่วนท่ีไม่ได้สอนเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้เอง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นการ
เรียนการสอนท่ีเปล่ียนวิธีของการศึกษา เปล่ียนเป้าหมายท่ี “ความรู้” ไปสู่ “ทกัษะ” เปล่ียนจาก 
“ครู” เป็นหลัก ให้กลายเป็น “ผู้ เรียน” เป็นหลัก และเรียนโดยการปฏิบตัิ เช่นเดียวกับท่ีองค์การ
ศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) (นนัทนา จิรานนัท์, 2551, p. 1)
ได้แสดงทศันะว่า ในยคุปัจจบุนัจ าเป็นท่ีจะต้องมีการสง่เสริมทกัษะจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต
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ประจ าวันให้กับเด็ก ๆ คือ ทักษะ 6 ข้อ ได้แก่ ทักษะการดูแลตวัเอง ทักษะการอยู่อาศยัในบ้าน 
ทกัษะการพกัผ่อน ทกัษะการใช้ชีวิตในชมุชน ทกัษะทางสงัคม และทกัษะการท างาน เพ่ือให้เด็ก
อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

จากการสังเกตสภาพการจัดการสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนกลุ่มยะหร่ิงแหลมทราย 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ผู้ วิจยัพบว่า จากคะแนนทดสอบผลการเรียนของนกัเรียนซึ่งวดัได้
จากคะแนนทดสอบผลการเรียนปลายภาควิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย จ านวน 2 ห้องเรียน 60 คน ปีการศกึษา 2559 ท่ีมี
คะแนนสอบผ่าน 53.33% และไมผ่า่น 46.67% นอกจากนีผู้้ เรียนยงัขาดการท างานร่วมกนั ผู้ เรียน
จะรับผิดชอบและท างานเด่ียวได้ดี แต่ในส่วนของการท างานร่วมกันท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกันท านัน้ 
ผู้ เรียนจะไม่ค่อยให้ความสนใจ ในงานส่วนใหญ่ผู้ เรียนท่ีเรียนเก่งจะได้เป็นหัวหน้าและเป็นผู้
ท างานส่ง ส่วนสมาชิกในกลุ่มก็ไมค่อ่ยมีส่วนร่วม เพราะนกัเรียนท่ีเก่งจะให้เหตผุลวา่ ไม่เช่ือมัน่ใน
ความสามารถของเพ่ือและต้องการให้งานออกมาดีท่ีสดุ สว่นผู้ เรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่อนก็จะให้เหตผุล
ว่าไม่อยากท างานเพราะ ท าแล้วเพ่ือในกลุ่มไม่ยอมรับ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปานใจ จิรานุ
ภาพ (ปานใจ จิรานุภาพ, 2543, p. 49) ท่ีกล่าวว่า เด็กไทยไม่ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักคิด รู้จัก
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนท่ีมีความคิดเห็นหลากหลายออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ยึดติดใน
การท าตามผู้ อ่ืน (ตามครู) และไมค่อ่ยกล้าแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง สง่ผลตอ่การท างาน
กลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มท่ีไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เช่นเดียวกบั นนัทนา จิรานนัท์ (2551, p. 
7) กลา่ววา่ในปัจจบุนั ปัญหาการท างานกลุม่ของนกัเรียนยงัมีให้พบเห็นในแทบทกุระดบัการศึกษา 
ทัง้เร่ืองของการท่ีนกัเรียนท างานกลุม่ไม่เป็น ไม่รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเองในการท างานร่วมกนั 
ขาดความสามคัคีท่ีจะร่วมมือช่วยเหลือกนัท างานจนงานนัน้ประสบความส าเร็จและไม่รู้จกัแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีท างาน 

ฉะนัน้ทกัษะการท างานร่วมกนัจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทกัษะท่ีควรเสริมสร้างให้แก่ผู้ เรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ และสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ศกัยภาพ และทกัษะการท างานร่วมกนัยงัถือได้วา่เป็นพืน้ฐานของทกัษะท่ีใช้ในการท างานท่ีส าคญั
ประการหนึ่งท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้เล็งเห็นความส าคญั จึงได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานด้านท่ี 1 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน ในมาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และมีเจคติท่ีดีตอ่อาชีพสจุริต (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2554, p. 13) เน่ืองจในปัจจบุนัการท างานขององค์กรทกุระดบัชัน้ต้องใช้ความร่วมมือ 
หากไม่มีทักษะการท างานร่วมกันก็จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อองค์กรท่ีจะพัฒนา  ดังพระบรม
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ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุเดชมหาราชท่ีพระราชทานแก่ข้าราชการพล
เรือน เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศกัราช 2528 (นฤมล หน่อนิล, 2554, p. 1) ว่า “การ
ท างานให้ส าเร็จขึน้อยู่กบัความสามารถสองอย่างเป็นส าคญั คือ สามารถใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง 
สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทัง้สองประการนีต้้องก าเนินคู่กันไปและ
จ าเป็นต้องกระท าด้วยความบริสทุธ์ิกาย สจุริตใจ ด้วยความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระปราศจากอคตแิละ
ด้วยความถกูต้องตามเหตตุามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลจุดุหมายและประโยชน์ท่ีพงึประสงค์
โดยครบถ้วนแท้จริง” และ ทิศนา แขมมณี (2545, p. 12) ได้อธิบายว่า มนษุย์เรามีขีดจ ากดัในการ
ท างาน ดงันัน้งานใดท่ีใหญ่หรือสลบัซบัซ้อนท าคนเดียงคงไม่ส าเร็จ จึงต้องอาศยัการท างานเป็น
ทีม อีกทัง้มนษุย์ทกุคนมีข้อแตกตา่งกนัในเร่ืองของความคิด สตปัิญญา หากงานใดได้มีการชว่ยกัน
คิด ช่วยกันระดมสมอง ก็จะท าให้ท างานได้รอบครอบขึน้ ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วชอบท่ีจะ
ท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การท างานร่วมจึงเป็นการ
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์อีกด้วย นอกจากนีก้ารท างานในปัจจุบนัต้องใช้ความ
ร่วมมือในการท างานขององค์กรทุกระดบัชัน้ หากไม่มีทกัษะในการท างานเป็นทีมก็จะท าให้เป็น
อุปสรรคขององค์กรท่ีจะพัฒนา รวมถึงการท างานร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพจะให้ผลดีกว่าและ
ผลงานท่ีมากกว่าการท างานคนเดียวและการท างานร่วมกนัท าให้บคุคลได้เรียนรู้ซึ่งกนัและกันใน
ทีมท าให้เกิดการพฒันาตนเอง เพราะฉะนัน้ทกัษะในการท างานร่วมกนัจึงเป็นอีกหนึ่งทกัษะท่ีควร
สร้างเสริมไว้ให้แก่เยาวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของชาติต่อไป เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
ตอ่องค์กรและประเทศชาตอิย่างแท้จริง 

การพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทกัษะท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาและสร้างขึน้ใน
เด็กประถมศึกษา (7-12 ปี) เพราะเด็กในวยันีเ้ร่ิมมีการคบหาสมาคมกันระหว่างเพ่ือนๆ และรู้สึก
พงึพอใจในการอยูร่่วมกนักบัเพ่ือน เพ่ือนจะมีความส าคญัตอ่เดก็มากขึน้ ความสามารถของเด็กจะ
พฒันามากขึน้ทัง้ในทางวิชาการและกิจกรรมกลุ่ม เด็กจะสามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง
เคร่งครัด และจริงจัง สอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกูล  (2556, p. 86) กล่าวว่า เพ่ือนจะมี
ความส าคญั และมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมทศันคติและคา่นิยมของเด็กวยันี ้เดก็ท่ีสามารถปรับตวัให้
เข้ากบัเพ่ือนๆ ในวยันีจ้ะไมมี่ปัญหาในการปรับตวัเวลาท่ีเป็นผู้ใหญ่ และเดก็วยันีเ้ป็นวยัท่ีเร่ิมจะใช้
เวลาส่วนมากอยู่กับเพ่ือน และเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ เด็กจะใช้เวลากับ
เพ่ือนร่วมวยัมากขึน้ เพ่ือนร่วมวยัเป็น Socialization Agent ท่ีส าคญั เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม
ตา่งๆ จากเพ่ือน เพ่ือนเป็นผู้ให้แรงเสริม ขณะเดียวกนัจะเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมให้ค าตชิม ดงันัน้
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ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนจงึส าคญัมาก และจากทฤษฎีล าดบัขัน้พฒันาการของโรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ท 
(เพราพรรณ เปล่ียนภู่, 2542, pp. 55-56) ยังได้กล่าวถึงความสามารถของงานท่ีเด็กในวัยนี ้
สามารถท าได้ คือ การฝึกบริหารร่างกายให้มีความสามารถเล่นเกมธรรมดาได้ สร้างทศันคติต่อ
ตวัเองในฐานะท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโต การปรับตวัให้เข้ากับเพ่ือนฝูงในรุ่นราวคราว
เดียวกนั เรียนรู้ในการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมตามเพศของตน พฒันาเก่ียวกับการใช้ทกัษะในการ
อา่น เขียน และค านวณขัน้พืน้ฐาน พฒันามโนทศัน์ท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนั พฒันาทางด้าน
ความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรม และความเข้าใจใจคุณค่าต่างๆ แสวงหาความเป็นอิสระและพัฒนา
ทัศนคติต่อสังคมและสถาบันทางสังคมนอกจากนีต้ามท่ีเปียเจท์ได้อธิบายไว้ว่าเด็กในวัย
ประถมศึกษาตอนปลายสามารถค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ อ่ืนและสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้ อ่ืนได้ และเขาเช่ือว่าในวัยนีโ้ดยเฉพาะชัน้ ป.5 ป.6 เด็กจะเปล่ียนจากขัน้ 
concreate operations มาเป็น formal operation เม่ือเดก็มาถึงขัน้ formal operation แล้ว เดก็จะ
สามารถสร้างทฤษฎีและหาข้อสรุปโดยใช้เหตุผลเป็นพืน้ฐาน เก่ียวกับผลท่ีเกิดขึน้ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ มาก่อน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาท่ีเป็นนามธรรมได้ มี
วิจารณญาณในการดคูวามคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน เขาสามารถคิดย้อนกลบัและคิดได้
หลายๆ อย่าง นอกจากนัน้เขายงัสามารถคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้โดยการคิดกลบัไปกลบัมา และ
สามารถคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ได้โดยท่ีสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านัน้ด้วยตนเองได้ 
(พรรณี เจนจิต & ชทูยั เจนจิต, 2538, p. 152) และด้วยเหตนีุจ้งึท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษา
นีก้บันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ดังนัน้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นการเรียนท่ีเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แทนการสอน และเพ่ือแก้ปัญหาดงัท่ีกล่าวมา การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) นับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ีเป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ สง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ทกัษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้สูก่ารปฏิบตัิ
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการน าเอา
วิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในการออกแบบแผนการสอนและจัดกิจกรรมท่ี
กระตุน่ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียน ส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบั
ผู้สอน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนรู้สูงสุด เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็น
ส าคญั เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิมากกว่าการฟังบรรยาย เน้นการประเมินด้านความคิดใน
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ระดบัสงู เรียนรู้ทกัษะในการท างาน ความรับผิดชอบร่วมกนั สร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้อา่น พดู 
ฟัง และคิด การเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฏี Constructivism รูปแบบหนึ่ง ท่ีเน้นความส าคญัของการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าเกิดขึน้ภายใน
ตวัของผู้ เรียน มีหลกัการส าคญัว่า ในการเรียนรู้ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า (active) และสร้างการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้Constructivism ยงัมีลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความ
เข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึน้กับความรู้เดิมและความเข้าใจท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่ี
คล้ายคลงักบัชีวิตจริง ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สรุางค์ โค้วตระกลู, 2556, p. 
210) 

จากความส าคญัและปัญหาดงัท่ีได้กล่าว ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาผล
ของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการ
ท างานร่วมกันของผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาสุขศึกษา เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิชาสขุศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
5 กลุ่มโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ซึง้ผู้ วิจยัคาดหวงัว่าการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัจะท าการศกึษาในครัง้นีจ้ะสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนให้ดีขึน้
ได้ และพฒันาทกัษะการท างานร่วมกันของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้อนัสอดคล้องกับเป้าหมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545 
และสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  นอกจากนีเ้พ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไป
ประยุกต์ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในสาระการเรียนรู้
ตา่งๆ ตอ่ไปอีกด้วย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนการ

จดัการเรียนรู้เชิงรุก กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนระหว่างนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิง

รุกกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกันหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กับเกณฑ์

ร้อยละ 70 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลจากการวิจยัครัง้นี ้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
สขุศกึษาและพลศกึษาและกลุม่สาระอ่ืน ๆ โดยใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

2. ผลจากการวิจยัครัง้นี ้จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกันต่อ 
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา
และพลศกึษาและกลุม่สาระอ่ืน ๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อกลุ่มของโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย อ าเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 13 โรงเรียน รวม 521 คน 

และได้ท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างซึง่ใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย โดยใช้วิธีการสมุแบบกลุม่ ใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งได้ โรงเรียนยะหร่ิง มีประชากรท่ี
เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทัง้หมด 4 ห้อง 122 คน และท าการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) อีกครัง้โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพ่ือเลือกกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคมุ อนัได้มาซึง่ห้อง ป.5/2 มีนกัเรียนทัง้หมด 29 เป็นกลุม่ควบคมุ ใช้วิธีการสอนตาม และห้อง 
ป.5/3 มีนกัเรียนทัง้หมด 29 คน เป็นกลุม่ทดลอง ใช้วิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ 
1.1 รูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้ 

1.1.1 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
1.1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2 ทกัษะการท างานร่วมกนั 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
สาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมสุขภาพ 
อบุตัเิหต ุการใช้ยา สารเสพตดิ และความรุนแรง 

ตวัชีว้ดั 
พ 5.1 ป.5/1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพติด 
พ 5.1 ป.5/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด ท่ีมีผลต่อ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 
พ 5.1 ป.5/3 ปฏิบตัิตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเล่ียงสาร

เสพตดิ 
พ 5.1 ป.5/4 วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 13 คาบ 

คาบละ 50 นาที ประกอบด้วย ท าแบบทดสอบ 2 คาบ (ทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ และหลงัเรียน 1 
คาบ) ด าเนินการทดลองการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 11 คาบ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจดัการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลายฝึกทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน 
แลกเปล่ียนความคิดจากการร่วมกันท ากิจกรรม มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีได้จาก
การร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการบวนการทางความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผล และมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมทัง้ระหว่างนกัเรียนเอง และระหว่างนกัเรียนกับครูผู้สอน 
เพ่ือน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จ ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ร่วมกนั โดยครูผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ ท่ีคอย
สร้างสถานการณ์ กระตุ้น ชีแ้นะ รับฟังความคิดเห็น และอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอนคือ 

1.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้องของผู้ เรียนสร้างแรงจูงใจให้แก่
นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเร้าความสนใจ การ
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สนทนา พดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์ ใช้ค าถาม หรือตัง้ปัญหา หรือส่ือตา่ง ๆ รวมไปถึงการทบ
ทนความรู้เดิม การเช่ือมโยงเนือ้หาท่ีจะสอน การแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ แนะน าหวัข้อเร่ืองท่ีจะ
ท าการเรียนการสอน และการตัง้กฎกตกิาร่วมกนั 

1.2 ขัน้การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นขัน้การเรียนรู้อย่างมีสว่นร่วมโดยเน้นกระบวนการกลุม่ 
มุ้งเน้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทัง้กบัผู้ เรียนเองและกบัครูผู้สอน การสอนเนือ้หาจะเป็นการเสนอผ่าน
สถานการณ์ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้เกิดกระบวนการทางความคิด 
การแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้รวมไปถึงการได้สนทนาส่ือสาร และได้รับประสบการณ์ตาม
จดุประสงค์ท่ีก าหนด  

1.3 ขัน้สรุปและอภิปรายผล เป็นขัน้ท่ีนักเรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีได้รับ รวมไปถึง
แนวคดิ หลกัการ มโนทศัน์ และกระบวนการ หรือวิธีการในการแก้ปัญหา ในเนือ้หาท่ีได้รับจากการ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง โดยอาจเป็นการอภิปราย การรายงาน การจดันิทรรศการกาล การ
ท าตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือท าแผนภาพเป็นต้น  

1.4 ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ของการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและเพ่ือ
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง และเพ่ือให้มัน่ใจว่านกัเรียน
เกิดการเรียนรู้จริง โดยครูผู้ สอนสามารถประเมินผลได้จากการสังเกต การซักถาม ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหดั หรือการสอบยอ่ยรายบคุคล เม่ือเรียนจบแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 

2. ทกัษะการท างานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน และกลุ่มนักเรียนเหล่านีจ้ าเป็นต้องมี
กระบวนการในการปฏิบตัิงาน มีการวางแผน มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน มีความรับผิดชอบให้หน้าท่ี
ของตน และชว่ยกลุม่ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ บรรลเุปา้หมายตามท่ี
ต้องการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย คือ  

2.1 องค์ประกอบด้านทกัษะการจดัตัง้กลุม่ หมายถึง ทกัษะการจดัตัง้ภาระหน้าท่ีของ
กลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์และแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม การใช้ระยะเวลาใน
การจดัตัง้และการเข้าร่วมกลุม่  

2.2 องค์ประกอบด้านทกัษะการปฏิบตัิงานของสมาชิกภายในกลุ่ม หมายถึง ทกัษะ
การร่วมมือในการปฏิบตัิการจดัการกลุ่มสู่ความส าเร็จ ความพยายามปฏิบตัิตนในการท างานใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของของกลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงความเข้าใจใน
กระบวนการท่ีดี และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือซึ่งกนั มีการวางแผนงาน
และขัน้ตอนการด าเนินงาน  
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2.3 องค์ประกอบด้านทกัษะการคิด/สร้างสรรค์/น าเสนอผลงาน หมายถึง ทกัษะทาง
ปัญญาทีจ าเป็นต่อการทบทวนเนือ้หา การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปท่ี
ตรงกนั และการน าเสนอผลงานของกลุม่  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของความรู้ความสามารถด้านสติปัญญาทางการ
เรียนท่ีได้จากการวดัและประเมินผลความเปล่ียนแปลงพฤตกรรมท่ีเกิดขึน้จากการได้รับการจดัการ
เรียนการสอน ซึง่วดัได้จากการคะแนนในการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาการเรียน เร่ือง ความ
ปลอดภยั ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ตรงตามจดุประสงค์การ
เรียนรู้เร่ือง ความปลอดภยั กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 20 ข้อ 
ซึง่ครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน ดงันี ้ 

3.1 ด้านความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถทางสมองในการทรงไว้ หรือรักษา
ไว้ หรือระลึกได้ถึงสิ่งท่ีเรียนรู้มาเก่ียวกับกฎ ข้อเท็จจริง วิธีด าเนินการ ความคิดรวบยอด ซึ่งมี
เนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิต ยา สารเสพตดิ และการใช้ส่ือ 

3.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความส าคัญของเ ร่ือง 
สามารถอธิบายถ่ายทอดเร่ืองราวออกมาเป็นภาษาของตนเองได้โดยผ่านการแปลความ การ
ตีความ หรือการขยายความ ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิต โทษของการใช้สารเสพตดิ 
ประโยชน์/โทษของการใช้ยา และการใช้ส่ือ 

3.3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการตา่งๆท่ีได้จาก
การเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีเคยพบเห็น
มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในชีวิต ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิต การใช้ยาอย่างถกูต้อง การหลีกเล่ียง
สารเสพตดิ  

3.4 ด้านการวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว สิ่งตา่งๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ ว่า เร่ืองราวหรือสิ่งๆนัน้ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคญัอย่างไร อะไรคือเหตอุะไร
คือผล และท่ีเป็นไปอย่างนัน้เพราะอะไร ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิต อิทธิพลการใช้
สารเสพตดิ ผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฤตกิรรม  

3.5 ด้านการสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยต่างๆ เข้า
ด้วยกนัเพ่ือเป็นสิ่งใหม่อีกรูปแบบหนึ่งมีคณุลกัษณะ โครงสร้างหรือหน้าท่ีใหม่ท่ีแปลกแตกต่างไป
จากของเดมิ ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิต ยา สารเสพตดิ และการใช้ส่ือตา่งๆ 
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3.6 ด้านการประเมินคา่ เป็นความสามารถในการพิจารณาตดัสินหรือลงสรุปเก่ียวกบั
คณุคา่เนือ้หา และวิธีการตา่งๆ โดยอาศยัเกณฑ์และมาตรฐานท่ีวางไว้ ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในชีวิต ยา สารเสพตดิ และการใช้ส่ือตา่งๆ 

4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จ านวน 58 คน  

5. การจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามคูมื่อครูใน
ห้องเรียนปกตท่ีิครูผู้สอนใช้สอนในกลุม่ควบคมุ ซึง่มีล าดบัขัน้การสอนดงันี ้

5.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้การสอนท่ีครูผู้ สอนเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ โดยการใช้การตัง้ค าถาม หรือสนทนาโต้ตอบกบันกัเรียน  

5.2 ขัน้สอน เป็นขัน้ท่ีครูสอนตามเนือ้หาและจุดประสงค์โดยใช้ส่ือการสอนต่างๆ 
ประกอบการสอนเชน่ วีดีโอ เอกสาร ฯลฯ 

5.3 ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีครูชีน้ าให้นกัเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากบทเรียนโดยใช้
กิจกรรมชีน้ าสรุปบทเรียน เชน่ การใช้ค าถาม การอภิปราย เป็นต้น 

5.4 ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ของการทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ โดยใช้
การประเมินผลในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การทดสอบ การสอบถาม การท าแบบฝึกหดั เป็นต้น 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
แนวคิดเก่ียวกับทักษะการท างานร่วมกัน มาเป็นกรอบความคิดในการวิจัย ส าหรับพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงกรอบ
ความคดิในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
      1. การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
      2. การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

      1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
      2. ทกัษะการท างานร่วมกนั 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศึกษาสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีคะแนนของทกัษะการท างานร่วมกันวิชาสุข
ศกึษาสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 



  

บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
2. การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ
3. ทกัษะการท างานร่วมกนั 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
บิ๊กส์ และแมคลีน (1969, p. 3) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือท าให้มีแรงจงูใจใน
การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจระหว่างสิ่งเร้ากับประสาทสมัผัสทัง้ 5 แรงจูงใจโดยการแนะน า
ประสบการณ์ท่ีน่าสนใจและหลากหลายให้แก่นกัเรียน รวมทัง้แรงจงูใจในการจดัการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคล โดยเน้นท่ีการใช้วิธีการในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยการทดลอง 
การประชมุเชิงปฏิบตักิารณ์ หรือการใช้กิจกรรมตา่งๆ 

อาร์เธอร์ และเซลดา (1987: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิดและ
แสดงความคิดเห็นในข้อมูลท่ีถูกน าเสนอ ผู้ เรียนจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ ฟัง  แต่จะได้รับการพัฒนา
ทกัษะในการจดัการกับแนวความคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินข้อมูล โดยผ่านการถาม
ค าถาม หรือผ่านการเขียน และมีวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงเนือ้หา
การเรียนรู้มากกวา่การทอ่งจ า 

บอนเวล และไอสนั (1991: ออนไลน์) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องท ามากกว่าเพียงแค่นัง่ฟัง ผู้ เรียนจะต้องอ่าน เขียน พูด คยุ หรือมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ส าคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการคิดขัน้สูงคือ 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผล 
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เมเยอร์ส และโจนส์ (1993, p. 6) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้เชิงรุก คือ การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
ไตร่ตรอง แนวคดิและความรู้ท่ีได้รับเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

เชงเคอร์ กอส และเบร์ินสไตน์ (1996, p. 1) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีสาวนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ของตนเองมากกวา่การรับความรู้
หรือทัศนะใหม่ๆ มาใช้โดยเป็นผู้ รับฝ่ายเดียว การท่ีผู้ เรียนได้กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ
น าไปสูก่ารคดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนก าลงัท าอยู่ 

เพ็ทตี  ้(2004, p. 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
โอกาสผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กนั ผู้สอนจะเป็นผู้สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความรู้มากกว่าการท่ีผู้ เรียน
จะได้รับความรู้จากการบรรยายเพียงอยา่งเดียว 

ศนูย์การสอนและการเรียนรู้ (2016: ออนไลน์) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีต้องการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียน ไม่ใช่เป็นเพียงการนัง่ฟัง เงียบๆเพียง
อยา่งเดียว แตมี่การถามตอบ สนทนาร่วมกนั การบรรยาย เขียน และลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ศริิพร มโนพิเชฐวฒันา (2547, p. 25) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้
ท่ีนกัเรียนได้มีบทบาทในการรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเองอย่างกระปรีก้ระเปร่าโดยการลงมือ
กระท า และคิดสิ่งท่ีตนก าลงักระท า จากข้อมลูหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับผ่านทางการ
อ่าน พูด ฟัง คิด เขียน อภิปราย แก้ปัญหาและมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เพ่ือทดแทนการสอนแบบ
บรรยาย 

พรรณิภา กิจเอก (2550, p. 20) ให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ไว้ว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยผู้ เรียนจะต้องควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเองในการลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมต่างๆ ท าให้มีโอกาสคิดและตดัสินใจ เก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
สะท้อน แนวความคิดและความรู้ท่ีได้รับจากการมีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนและผู้สอน ตลอดจนมีการ
ทบทวนความรู้และซักซ้อมการตอบข้อค าถามโดยผู้สอนสร้างสถานการณ์ กระตุ้น ชีแ้นะรับฟัง
ความคดิเห็นและอ านวยความสะดวก 

พรทิพย์ ชาติสนธิรักษ์ (2551, p. 18) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning หมายถึง การเรียนรู้จากการปฏิบตัิท ากิจกรรมร่วมกนัและในการท ากิจกรรมนัน้
ควรเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนสามารถได้ฝึกทกัษะครบทกุกระบวนการในการท ากิจกรรม
เช่น ฟัง พดู อ่าน เขียน และสิ่งท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมร่วมกนัคือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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และการอภิปรายโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือน ากลุ่มไปสู่
ความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้นัน่เอง 

ธนสิทธ์ิ คณฑา (ธนสิทธ์ิ คณฑา, 2551, p. 9) กล่าวว่า การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น สนกุ และมีความสขุ
กบัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยลงมือปฏิบตั ิค้นคว้า อา่น คดิ เขียน พดู และรู้จกัประเมินคา่ 
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

สัญญา ภัทรากร (2552, p. 13) ให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและเพ่ือนในชัน้
เรียน มีความร่วมมือกันระหว่างผู้ เรียน ผู้ เรียนจะได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การ
สร้างความรู้จากสิ่งท่ีปฏิบตัิในระหวา่งการเรียนการสอน โดยการพดูและการฟัง การเขียน การอา่น 
และการสะท้อนความคดิ 

เรณรัูชต์ ประสิทธิเกต ุ(2555, p. 6)aให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning คือ การเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบตัิ ใช้ทักษะกระบวนการการคิด มีปฎิสัมพันธ์ทางสังคม เรียนรู้
ร่วมกนัอย่างต่ืนตวั โดยผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกและสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

เจนจิรา จุ้ ยประโคน  (2556, p. 6) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ Active 
Learning คือ กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟัง
เพียงอยา่งเดียว ต้องจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทัง้ให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 
และการประเมินคา่ 

ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี (2556, p. 18) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ไว้ว่า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ตามความถนัด ความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ี
หลากหลาย สะท้อนความรู้ท่ีได้รับจากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้กับเพ่ือน และครูผู้สอน
ด้วยกระบวนการ ด้านการพดู (Talk) การฟัง (Listen) การอา่น (Read) การเขียน (Write) เพ่ือสร้าง
ความรู้ท่ีมีความหมายด้วยตนเอง 
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รสิตา รักสกุล (2557, p. 18) กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า
สาขาวิชาเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ในตนเอง ด้วยการ
ลงมือปฏิบตัจิริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความ
สะดวก ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ขึน้โดยกระบวนการคิดขึน้สงู กล่าวคือ ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ และการประเมินคา่จากสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลายฝึกทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดและกระบวนการ
ท างานร่วมกนัแลกเปล่ียนความคดิจากการร่วมกนัท ากิจกรรม มีการอภิปรายแสดงความคดิเห็นถึง
สิ่งท่ีได้จากการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการบวนการทางความคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
และประเมินผล และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทัง้ระหว่างนักเรียนเอง และระหว่างนักเรียนกับ
ครูผู้สอน เพ่ือน ากลุม่ไปสูค่วามส าเร็จ ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ร่วมกนั โดยครูผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นเพียง
ผู้ ท่ีคอยสร้างสถานการณ์ กระตุ้น ชีแ้นะ รับฟังความคดิเห็น และอ านวยความสะดวก 
 

หลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
จากทฤษฎีการเรียนรู้และความจ า กรวยประสบการณ์ “Cone of Learning” ของ 

Edgar Dale นกัการศึกษาระดบัโลกกล่าวว่า “มนุษย์จะมีความจ าคงเหลือมากกว่าร้อยละ 90 ก็
ตอ่เม่ือได้ลงมือปฏิบตั ิหรือสมัผสัจริงในสิ่งนัน้ๆ” ดงัภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรวยประสบการณ์ “Cone of Learning” ของ Edgar Dale 
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จากภาพจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) เป็นการเรียนรู้
ผ่านการอ่าน ฟัง ด ูการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเหล่านีท้ าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าได้เพียงร้อย
ละ 10 - 50 ซึ่งแตกตา่งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ และการลงมือปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าความรู้เหลา่นัน้ได้มากขึน้ถึงร้อยละ 70 - 90 

กระบวนการในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสามารถรักษาผลการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับไว้ได้นานและมากกว่ากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้อง
กับการท างานของสมองท่ีเก่ียวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจดจ าสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม และสิ่งแวดล้อม มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิจริง สามารถ
เก็บความจ าไว้ในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยงัคงอยู่ได้
ในปริมาณท่ีมากกวา่ และระยะยาวกวา่ 

เซงเคอร์ กอส และเบิร์นสไตน์ (1996, p. 1) กล่าวถึงหลกัการของการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning ดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้ เรียนให้น้อยลง และ
พฒันาทกัษะให้เกิดกบัผู้ เรียน 

2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในชัน้เรียนโดยลงมือกระท ามากกวา่นัง่ฟังเพียงอยา่งเดียว 
3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม เชน่ อา่น อภิปราย เขียน 
4. เน้นการส ารวจเจคตแิละคณุคา่ท่ีมีอยูใ่นผู้ เรียน 
5. ผู้ เรียนได้พฒันาการคิดระดบัสูงในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผล

การน าไปใช้ 
6. ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนรับข้อมลูปอ้นกลบัจากการสะท้อนความคิดอยา่งรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลลัม (2000, p. 7)aได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
ฐานะการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั และสรุปความแตกตา่งระหว่างการจดัการเรียนรู้
เชิงรุก กับการสอนท่ีผู้ สอนเป็นศูนย์กลางโดยนักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ฝ่ายเดียว (Passive 
Learning) ไว้ดงัตาราง 
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ตาราง 1 ความแตกตา่งระหวา่งการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัการสอนท่ีผู้ เรียนเป็นเพียงฝ่ายรับรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 
- เน้นการท างานกลุม่ - เน้นการสอนแบบบรรยาย 

- เน้นการร่วมมือระหวา่งนกัเรียน - เน้นการแขง่ขนั 
- เรียนรู้จกัแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย - เป็นการสอนรวมทัง้ชัน้ 
- นกัเรียนรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตน - ครูรับผิดชอบการเรียนรู้ของนกัเรียน 
- ครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะประสบการณ์และ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

- ครูเป็นผู้ ชีน้ าและจดัเนือ้หาเองทัง้หมด 

- นกัเรียนเป็นเจ้าของความคิดและการ
ท างาน 

- ครูเป็นผู้ใสค่วามรู้ลงในสมองเดก็ 

- เน้นทกัษะ การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา 

- เน้นความรู้ในเนือ้หาวิชา 

- นกัเรียนมีวินยัในตนเอง - ครูเป็นผู้วางกฎระเบียบ 

- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
หลกัสตูร 

- ครูเป็นผู้วางแผนหลกัสตูรแตเ่พียงผู้ เดียว 

- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
เชิงรุก 

- นกัเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ท่ีครูถ่ายทอดเพียง
อยา่งเดียว 

- ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย - จ ากดัวิธีการเรียนรู้และกิจกรรม 

  
ท่ีมา: Sheffield Hallam University. (2000). Active Teaching and Learning Approaches in 
Science: Workshop ORIC Bangkok. p.7. 
 

สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, p. 3)aได้กล่าวถึง หลักการส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning วา่  

1. การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
2. มีเปา้หมายเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนสงูสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทกัษะการคดิขัน้สงู 
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3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนมีการลงมือปฏิบตัิท างาน คิดและแก้ปัญหา
ร่วมกนั 

4. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน
เป็นผู้ปฏิบตัด้ิวยตนเองออกแบบกิจกรรมและการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะ การฟัง อา่น 
เขียน แสดงความคดิเห็นและความคดิขัน้สงู 

5. ผู้ เรียนมีอิสระและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อยา่งมาก และผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการจดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ได้แก่ การคดิ การแก้ปัญหา 
และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 

2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สงูสดุ 

3. ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิ

สมัพนัธ์ร่วมกนั และร่วมมือกนัมากกวา่การแขง่ขนั 
5. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยัในการท างาน และการแบง่

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนอา่น พดู ฟัง คดิอยา่งลุม่ลกึ ผู้ เรียน

จะเป็นผู้จดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทกัษะการคดิขัน้สงู 
8. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนบูรณาการข้อมูล , ข่าวสาร, สารสนเทศ, 

และหลกัการสูก่ารสร้างความคดิรวบยอดความคิดรวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้

ปฏิบตัด้ิวยตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของ

ผู้ เรียน 
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จากหลกัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ถึงหลกัการของการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีมุง่ลดการถ่ายทอดจากครูผู้สอนให้น้อยลง 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง

มากกวา่การนัง่ฟังบรรยายเพียงอยา่งเดียว 
3. กิจกรรมส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ฟัง เขียน 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะทกัษะทางการคิดขัน้สงู (วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินคา่) 
และการแก้ปัญหา 

4. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการร่วมมือระหว่างผู้ เรียน และการมีปฏิสัมพันธ์ทัง้
ระหวา่งผู้ เรียนกบัครูผู้สอน และระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 

5. นกัเรียนสร้างองค์ความรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนมี
หน้าท่ีสร้างสถานการณ์ คอยอ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ ให้
ค าแนะน าและค าปรึกษา 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้ สอนจะต้องด าเนินการโดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เมเยอร์ และโจน (1993, p. 20) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจดัการเรียนการสอนว่า ประกอบด้วยปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกัน 3 
ประการได้แก่ ปัจจัยพืน้ฐาน กลวิธีในการเรียนการสอน และทรัพยากรทางการสอน โดยมี
รายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของเมเยอร์ และโจน  

 
จากภาพสรุปได้ว่า การพดู และการฟัง เป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะท าให้ครูผู้สอนทราบ

ถึงความคิดของนกัเรียน เป็นสิ่งท่ีใช้ส่ือให้ทราบถึงความคิด ความเข้าใจ ส่วนการเขียนจะช่วยให้
ความคิดของนกัเรียนชดัเจนขึน้ และเปา้หมายของการเขียนในการเรียนรู้เชิงรุก คือการให้นกัเรียน
ได้ส ารวจความคิดของตนเอง และการอ่านจะช่วยพัฒนาทกัษะกาคิดขัน้สงู เพราะมีการเช่ือมโยง
ความคิดกบัแหล่งข้อมลู ส่วนการโต้ตอบความคิดเห็นถือว่าเป็นการสะท้อนความคิด ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในลกัษณะของการเขียนก็ได้  โดยผา่นการใช้กลวิธีรูปแบบในการเรียนการสอน และส่ือการ
สอนต่างๆ ท่ีหลากหลาย และมีการใช้ทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับกลวิธีเพ่ือประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ 
 

ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
จอห์นสนั และคนอ่ืนๆ (1991, p. 30) กลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้น า (3-5 นาที) เป็นขัน้ท่ีแสดงให้ผู้ เรียนเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งเนือ้หา
ท่ีจะสอนกบัสิ่งท่ีผู้ เรียนมีพืน้ฐานมาก่อนอยู่แล้ว พร้อมทัง้ระบโุครงร่างของเนือ้หา แนวคดิ ประเด็น
หนกั ในการสอน ผู้ เรียนจะเห็นความส าคญัและอยากเรียนรู้เร่ืองนัน้มากขึน้ 

1. ปัจจยัพืน้ฐาน (basic elements) 
การพดูและการฟัง การเขียน การอา่น การโต้ตอบความคิดเห็น 

 
2. กลวิธีในการเรียนการสอน (learning strategies) 

กลุม่เล็กๆ การท างานแบบร่วมเร่งร่วมใจ กรณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การเขียนบทความ 

 
3. ทรัพยากรทางการสอน (teaching resources) 

การอ่าน การก าหนดการบ้าน วิทยากรจากภายนอก การใช้เทคโนโลยีการสอน การเตรียม
อปุกรณ์การศกึษา โทรทศัน์ทางการศกึษา 
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นาทีที่ 0 – 10          นาทีที่ 10 – 20          นาทีที่ 20 – 30          นาทีท่ี 30 – 40          นาทีที่ 40 – 50  
ขัน้น า           กิจกรรม        กิจกรรม                             กิจกรรม  

2. ขัน้สอน เป็นขัน้ท่ีผู้สอนสอนเนือ้หา (10-15 นาที) ตามด้วยกิจกรรมอ่ืนๆ (3-4 
นาที) ปกติผู้ สอนมักจะสอนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเฉ่ือย และไม่กระตุ้นการ
เรียนรู้ จากการศกึษาพบว่าสมาธิหรือความสนใจของผู้ เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 15 นาที 
ดงันัน้ในรูปแบบการสอนจงึแนะน าการสอน 10-15 นาที ตามด้วยกิจกรรมอ่ืน 3-4 นาที เพ่ือเปล่ียน
บรรยากาศและเป็นการให้โอกาส ผู้สอนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน เช่น การตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนตอบ 
หรือจะให้ผู้ เรียนช่วยกันคิดเป็นกลุ่มเพ่ือตอบ ผู้ เรียนจะเข้าใจเนือ้หา และจ าได้นานกว่าถ้ามีการ
อภิปรายร่วมกนั ผู้สอนท าซ า้โดยการสอนเนือ้หาสลบัท ากิจกรรมไปเร่ือยๆ ไปจนใกล้หมดเวลาสอน 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสรุปเนือ้หาท่ีได้เรียนด้วยตนเอง (4-6 นาที) โดยผู้สอน
ให้ผู้ เรียนสรุปความเข้าใจของตนเอง โดยเขียนใจความส าคญัของเนือ้หาลงในแผ่นกระดาษ และ
แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนข้างๆ กนัอา่น หรือผู้สอนอาจสุม่ให้ผู้ เรียนมาอา่นหน้าชัน้เรียน 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกในเวลา 50 นาที 

บาลด์วิน และวิลเลียม (1988, p. 184) ได้เสนอขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกไว้ 
4 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมพร้อม เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนน านักเรียนเข้าสู่เนื อ้หา โดยการสร้าง
แรงจงูใจให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการอยากท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปฏิบตัิงานกลุ่ม เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยเพ่ือท างาน
ร่วมกัน และสรุปความคิดเห็นของกลุ่มอีกทัง้ต้องแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มอ่ืนๆ โดยท่ี
ผู้สอนต้องเสริมข้อมลูให้สมบรูณ์ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประยุกต์ ใช้เป็นขัน้ท่ีให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หรือท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ติดตามผล เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนได้ค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมโดยจดัท าเป็น
รายงาน หรือให้นกัเรียนเขียนบนัทึกประจ าวนั รวมทัง้ให้นกัเรียนเขียนสรุปความรู้ท่ีได้รับในคาบ
เรียนนัน้ๆ 

แม็ทวีฟ และมิลเตอร์ (2010, pp. 202-203) กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ดงันี ้

สอนเนือ้หา 1 สอนเนือ้หา 2 
 

สอนเนือ้หา 3 ขัน้สรุป 
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม เป็นขัน้ท่ีน าเข้าสู่บทเรียนโดยอาจใช้ส่ือวัสดจุริง 
เพ่ือเร้าความสนใจของนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างมีสว่นร่วมโดยเน้น
กระบวนการกลุม่ ซึง่นกัเรียนจะแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั และมีโอกาสได้ฝึกฝนทกัษะ
การน าเสนอข้อมลูหน้าชัน้เรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดย
ครูผู้สอนสามารถประเมินผลได้จากการสงัเกต การซกัถามหลงัการน าเสนอ และการท าแบบฝึกหดั
หรือใบกิจกรรมตา่งๆ 

ศิริพร มโนพิเชฐวฒันา (2547, pp. 136-137) กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิง
รุกดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่หน่วยการเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียนโดยการ
สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ ทบทวนความรู้เดิม หรือมโนทศัน์ท่ีจ าเป็นต้องเป็นฐานส าหรับความรู้
ใหม ่แนะน าหวัข้อเร่ืองท่ีจะเรียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรมชีน้ าประสบการณ์ เป็นการเสนอสถานการณ์ด้วยกิจกรรมท่ี
น่าสนใจสมัพนัธ์กับประสบการณ์ของผู้ เรียน และเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมดจะรวมถึงการได้สนทนาส่ือสาร และการได้รับประสบการณ์ดงันี ้

- สนทนาส่ือสารกับตนเอง ด้วยกิจกรรมการอ่าน/การเขียนท่ีกระตือรือร้น 
และการเขียนแผนผงัมโนทศัน์ 

- สนทนาส่ือสารกับผู้ อ่ืน ด้วยกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบร่วมแรง
ร่วมใจ และเกม 

- ประสบการณ์จากการลงมือกระท าด้วยกิจกรรมปฏิบตัิการทกัษะพืน้ฐาน
การทดลอง และการสืบค้น 

- ประสบการณ์จากการสงัเกตกับเหตุการณ์จริงโดยตรง หรือโดยอ้อม ด้วย
กิจกรรมละครบทบาทสมมต ิสถานการณ์จ าลอง การใช้กรณีศกึษา และการศกึษานอกสถานท่ี 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้กิจกรรมสรุปเช่ือมโยง และประยกุต์ใช้ เน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะและน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยผู้ เรียนร่วมกนัสรุปแนวคิด หลกัการ และมโนทศัน์ของเนือ้หา
ในบทเรียน เพ่ือผู้ เรียนจะได้น ามโนทศัน์และหลกัการดงักลา่วไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ตอ่ไป เป็นการบรูณาการประสบการณ์ มโนทศัน์ หลกัการ และกฎเกณฑ์ สู่การสร้างมโนทศัน์
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ท่ีมีความหมายและกระจ่างยิ่งขึน้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันแก้สถานการณ์ปัญหาท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพฒันาผู้ เรียน โดยใช้การ
ประเมินผลตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดไตร่ตรองในสิ่งท่ีเรียนรู้ (Reflect) และประเมิน
ความคดินัน้ของผู้ เรียน 

บญัญัติ ช านาญกิจ (2551, pp. 1-3) ได้เสนอขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ชิงรุกไว้ 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้แลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นขัน้ท่ีผู้สอนพยายามกระตุ้นให้นกัเรียน
ดงึประสบการณ์เดิมของตนมาเช่ือมโยงหรืออธิบายประสบการณ์หรือเหตกุารณ์ใหม่ แล้วน าไปสู่
การขบคิดเพ่ือเกิดข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหม่ และแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับผู้ อ่ืนท่ีอาจมี
ประสบการณ์เหมือนหรือตา่งจากตนเอง เป็นการรวบรวมมวลประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากแต่
ละคน เพ่ือน าไปสูก่ารเรียนรู้สิ่งใหมร่่วมกนั ในกรณีท่ีนกัเรียนไมมี่ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีสอนหรือมี
น้อย ผู้สอนอาจต้องจดัประสบการณ์ให้ซึ่งท าได้ทัง้ทางตรง เช่นการน าตวัอย่างดินเหนียว ดินร่วน 
และดินทราย ให้เด็กได้สมัผสัเพ่ือสงัเกตความแตกต่าง และทางอ้อม เช่น การเล่าประสบการณ์
ชีวิตของผู้ตดิเชือ้เอดส์ เน่ืองจากเร่ืองเชน่นีไ้มส่ามารถจดัประสบการณ์ตรงได้ 

กิจกรรมในขัน้นีเ้ป็นไปได้ 2 ลกัษณะ คือ การตัง้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีมา
จากประสบการณ์หลากหลายของนักเรียน และจัดประสบการณ์ท่ีจ าเป็นให้นักเรียนเพ่ือความ
เข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดการคดิ โดยมีจดุเน้นส าหรับจดุประสงค์การเรียนรู้แตล่ะด้าน ดงันี ้

-  ด้านความรู้ เป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีสอน 
- ด้านเจคติ เป็นการจดัประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกให้นักเรียน 

เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์และน าไปสู่การสะท้อนความ
คดิเห็นและอภิปรายเก่ียวกบัความคิดความเช่ือตอ่ไป 

- ด้านทกัษะ เป็นการให้นกัเรียนได้ทดลองทกัษะนัน้ๆ ตามประสบการณ์
เดมิหรือสาธิตการท าทกัษะเพ่ือให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจชดัเจน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นขัน้ท่ีท าให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ สร้างสรรค์มวลประสบการณ์ ข้อมลูความคิดเห็น ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถ่องแท้
ชดัเจน หรือเกิดข้อสรุป/องค์ความรู้ใหม ่หรือตรวจสอบ ปรับเปล่ียนความคดิความเช่ือของตนเอง 

กิจกรรมในขัน้นีเ้ป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นการตัง้ประเด็นให้นกัเรียนคิด สะท้อน
ความคิดหรือบอกความคิดเห็นของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ และได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิด 
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ระหว่างกันอย่างลึกซึง้จนเกิดความเข้าใจชดัเจน ได้ข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับเปล่ียน
ความคิดความเช่ือตามจดุประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีจดุเน้นส าหรับจดัประสงค์การเรียนรู้แตล่ะด้าน 
ดงันี ้

- ด้านความรู้ ตัง้ประเด็นให้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือสรุป
ความรู้ใหม่ท่ีได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ น าไปสูก่ารเกิดความคิดรวบยอดในเร่ือง
นัน้ๆ เช่น การสรุปสาระส าคญั การวิเคราะห์กรณีศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ประเดน็ความรู้ เพ่ือหาข้อสรุปและน าไปสูค่วามคดิรวบยอด ฯลฯ 

- ด้านเจตคติ ตัง้ประเด็นอภิปรายท่ีท้าทาย กระตุ้ นให้เกิดความคิดท่ี
หลากหลาย เน้นในเร่ืองคุณค่าอารมณ์ ความรู้สึก ให้ความคิดความเช่ือมีความสอดคล้องกับ
ความรู้สกึของนกัเรียนและน าไปสู้จดุประสงค์ท่ีต้องการ ข้อสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบ
ยอดท่ีได้จะสอดคล้องกบัจดุประสงค์ท่ีก าหนด 

- ด้านทกัษะ ตัง้ประเดน็ให้อภิปรายโต้แย้งกนัในเร่ืองขัน้ตอนการลงมือท า 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ และเกิดความมัน่ใจก่อนจะได้ลงมือปฏิบตัจินช านาญ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอความรู้ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้รับข้อมูลความรู้ แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ ขัน้ตอน หรือข้อสรุปต่างๆ โดยครูเป็นผู้จดัให้ เพ่ือใช้เป็นต้นทุนในการสร้างองค์ความรู้
ใหม ่หรือชว่ยให้การเรียนรู้บรรลจุดุประสงค์ 

กิจกรรมในองค์ประกอบนี ้ได้แก่ การให้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ข้อมูล
ความรู้ขัน้ตอนซึ่งท าได้โดยฟังการบรรยาย ชมวีดีทศัน์ อ่านเอกสาร ใบความรู้ ต ารา ฯลฯ รวมทัง้
การรวบรวมประสบการณ์ของนักเรียนท่ีเป็นผลให้เกิดการเรียนรู้เนือ้หาสาระเพิ่มขึน้ และการ
รวบรวมข้อสรุปของการสะท้อนความคิดและอภิปรายประเดน็ท่ีได้มอบหมายให้ ซึง่กิจกรรมเหล่านี ้
ควรท าเป็นขัน้ตอนและประสานกับองค์ประกอบการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยมีจุดเน้นส าหรับจุดประสงค์
การเรียนรู้แตล่ะด้าน ดงันี ้

- ด้านความรู้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระ ข้อมูลความรู้อย่าง
ชดัเจน 

- ด้านเจตคติ นกัเรียนเกิดความรู้สึกและความคิดความเช่ือท่ีสอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ท่ีก าหนดให้ 

- ด้านทักษะ นักเรียนรับรู้แนวทางปฏิบัติตามขัน้ตอนของทักษะนัน้ๆ 
อยา่งชดัเจน 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยกุต์ใช้หรือลงมือปฏิบตัิ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้น าความคิดรวบยอด
หรือข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหมท่ี่เกิดขึน้ไปประยกุต์หรือทดลองใช้ หรือเป็นการแสดงผลส าเร็จของ
การเรียนรู้ในองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนีใ้นการประเมินผล
การเรียนรู้ได้ เม่ือพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
รู้จกัการน าไปใช้ในชีวิตจริงไมใ่ชแ่คเ่รียนรู้เทา่นัน้ 

จดุเน้นของกิจกรรมในขัน้นีส้ าหรับจดุประสงค์การเรียนรู้แตล่ะด้าน มีดงันี ้
- ด้านความรู้ เป็นการผลิตซ า้ความคดิรวบยอดในรูปแบบตา่งๆ เชน่ สร้าง

ค าขวัญ ท าแผนภาพ จัดนิทรรศการ เขียนเรียงความ ท ารายงานสรุปสาระส าคัญ ท าตาราง
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ  

- ด้านเจตคติ เป็นการแสดงออกท่ีสอดคล้องกบัเจตคติท่ีเป็นจุดประสงค์
การเรียนรู้ เช่น เขียนจดหมายให้ก าลงัใจผู้ติดเชือ้เอดส์ สร้างค าขวญัรณรงค์รักษาความสะอาดใน
โรงเรียน ฯลฯ 

- ด้านทกัษะ เป็นการลงมือปฏิบตัติามขัน้ตอนของทกัษะท่ีได้เรียนรู้ 
สัญญา ภัทรากร (2552, p. 21)  กล่าวว่า ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มี 5 

ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมพร้อมเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ ทบทวน

ความรู้เดมิ แนะน าหวัข้อท่ีจะเรียน แจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ น าเสนอสญัลกัษณ์
ต่างๆ ท่ีต้องใช้ ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนเห็นตัวอย่าง และตัง้กติการ่วมกัน เพ่ือให้
นกัเรียนมีความพร้อมและเกิดความสนใจ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้น าเสนอสถานการณ์ เป็นขัน้ท่ีผู้สอนน าสถานการณ์ปัญหามาเร้าความ
สนใจเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา และร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนซกัถามในสิ่งท่ีสงสยั 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ลงมือปฏิบตั ิเป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาตามท่ีได้วางแผนไว้ มี
การแลกเปล่ียนความคิดกันภายในกลุ่ม และทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดย
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะน า 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้อภิปราย เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนออกมาน าเสนอแนวคิดหน้าขัน้เรียน โดยทกุ
กลุม่มีหน้าท่ีตรวจสอบและมีสิทธ์ิท่ีจะถามนกัเรียนท่ีออกไปน าเสนอแนวคิด 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ หรือแนวคิดท่ีได้ เพ่ือสะท้อน
ความคดิท่ีได้จากการลงมือปฏิบตั ิและเพ่ือให้มัน่ใจวา่นกัเรียนมีการเรียนรู้จริง 
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พรรณิภา ทองนวล (2554, p. 29) กล่าวว่า ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมี 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียนโดยการสร้าง
แรงจงูใจในการเรียนรู้ด้วยการใช้การสนทนา ถามค าถามหรือตัง้ปัญหาเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจ รวมทัง้ทบทวนความรู้เดิม แนะน าหวัข้อท่ีจะเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนทราบ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม เป็นขัน้ท่ีครูจัดเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง ร่วมกับการใช้ค าถามเพ่ือให้นกัเรียนแสดงเหตผุล เช่น ท าไม เพราะอะไร รู้ได้
อยา่งไร เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการให้เหตผุลและการส่ือสาร 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภิปราย เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและน าเสนอแนวคิดอ่ืนเพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหา ชว่ยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนพดูสรุป อภิปราย ความรู้ แนวคิด หรือหลกัการท่ี
ได้จากการปฏิบตักิิจกรรม 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพฒันาผู้ เรียน โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริงจากการตรวจใบกิจกรรม การสงัเกตพฤติกรรม และการทดสอบย่อยเป็น
รายบคุคลเม่ือเรียนจบแตล่ะหวัข้อ 
 

ตาราง 2 การสงัเคราะห์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน 

ขัน้การเรียนรู้
ร่วมกัน 

ขัน้อภปิรายผล
และสรุป 

ขัน้ประเมินผล 

Johnson; et al. (1991) 
✓ ✓ ✓  

Baldwin and Williams. 
(1998) ✓ ✓ ✓  

Matveev and Milter 
(2010) ✓ ✓ ✓ ✓ 

ศริิพร มโนพิเชฐวฒันา 
(2547) ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก 
ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน 

ขัน้การเรียนรู้
ร่วมกัน 

ขัน้อภปิรายผล
และสรุป 

ขัน้ประเมินผล 

บญัญตั ิช านาญกิจ 
(2551) ✓ ✓ ✓  

สญัญา ภทัรากร 
(2552) ✓ ✓ ✓  

พรรณิภา ทองนวล 
(2554) ✓ ✓ ✓ ✓ 

สรุป ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

จากขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการได้น าเสนอไว้
ดงักลา่ว สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4 ขัน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสูบ่ทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้องของผู้ เรียนสร้างแรงจงูใจให้แก่
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้การสนทนา พูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ใช้ค าถาม หรือตัง้ปัญหา หรือส่ือตา่ง ๆ รวมไปถึงการทบทนความรู้เดิม 
การเช่ือมโยงเนือ้หาท่ีจะสอน การแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ แนะน าหวัข้อเร่ืองท่ีจะท าการเรียนการ
สอน และการตัง้กฎกตกิาร่วมกนั 

ขัน้ ท่ี  2 ขัน้การเรียนรู้ ร่วมกัน เป็นขัน้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยเน้น
กระบวนการกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทัง้กบัผู้ เรียนด้วยกนัเองและกบัครูผู้สอน การสอน
เนือ้หาจะเป็นการเสนอผ่านสถานการณ์ด้วยกิจกรรม รูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
น่าสนใจ นกัเรียนจะเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้เกิดกระบวนการทาง
ความคดิ การแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้รวมไปถึงการได้สนทนาส่ือสาร และได้รับประสบการณ์
ตามจดุประสงค์ท่ีก าหนด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภิปรายผลและสรุป เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมกนัสะท้อนความคิดในสิ่งท่ี
เรียน หรือประสบการณ์ สรุปถึงสิ่งท่ีได้รับ รวมไปถึงแนวคิด หลกัการ มโนทศัน์ และกระบวนการ 
หรือวิธีการในการแก้ปัญหา ในเนือ้หาท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยอาจเป็น
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การอภิปราย การรายงาน การจัดนิทรรศการกาล การท าตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือท า
แผนภาพเป็นต้น ผู้ เรียนมีการท่ีได้รับ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ของการตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียนและเพ่ือ
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน  โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง และเพ่ือให้มัน่ใจว่านกัเ รียน
เกิดการเรียนรู้จริง โดยครูผู้ สอนสามารถประเมินผลได้จากการสังเกต การซักถาม ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหดั หรือการสอบยอ่ยรายบคุคล เม่ือเรียนจบแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 
 

เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เมเยอร์ และโจนส์ (1993) ซิลเบอร์แมน (1996) พาร์เคนสัน วินเดล และเซลตัน 

(1998) เคแกน (1990) คณะท างานของศูนย์การสอนและการเรียนรู้แห่งคาโรไลนา  (2001) ได้
เสนอเทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. การอภิปรายกลุม่ (Group discussion) เป็นกลวิธีท่ีจดัขึน้ด้วยเจตนาร่วมกนัท่ี
จะพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ โดยน าข้อปัญหา และแง่คดิตา่ง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้มากลา่วให้ชว่ยกนั
แสดงความคดิเห็น หรือชว่ยขบคิดเก่ียวกบัข้อปัญหานัน้ เพ่ือหาข้อสรุป ทกุคนมีส่วนร่วมในการพดู 
ออกความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแยกผู้พดูและผู้ ฟัง เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดผลดีมากมาย 
เพราะเป็นการเร่ิมจากความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ช่วยพฒันาเจคติยกระดบั
ความสนใจและการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนทกุคนจากการท างานเป็นกลุม่ ใช้กระบวนการท่ีน าผู้ เรียน
ให้คดิ ส่ือสาร และแบง่ปันความเข้าใจตอ่กนั อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1.1 การอภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small group discussion) เป็นกลวิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุอย่างหนึ่ง ท่ีสามารถใช้ได้กบัการเรียนการสอน ในกรณีท่ีต้องการให้มีการแสดง
ความคดิเห็นกนัอยา่งทัว่ถึง 

1.2 การอภิปรายทัง้ชัน้เรียน (Whole class discussion) เป็นการอภิปรายท่ี
มกัมีผู้สอนเป็นผู้น าในการอภิปราย มกัใช้เร้าความสนใจให้ผู้ เรียนเร่ิมแสดงความคกิเห็นในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่อาจเป็นการน าเข้าสูบ่ทเรียนหรือสรุปบทเรียน 

เทคนิคท่ีดีเทคนิคหนึง่ส าหรับการอภิปรายกลุม่ ท่ีชว่ยให้การลงสรุปแนวความคิด
รวดเร็ว คือ การระดมสมอง หากใช้วิธีการระดมสมองได้อย่างเหมาะสมจะกระตุ้นแนวคิดใหม ่และ
ส่งเสริมการแก้ปัญหาท่ีต้องการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และมีจุดมุ่งหมายบ่งชีช้ัดเจนว่าไม่
ต้องการค าตอบถกูผิด แตต้่องการแนวทางแก้ปัญหาหลายแนวทาง ซึ่งระหว่างการระดมสมองทกุ
คนมีอิสระท่ีจะพดูและเสนอความคดิท่ีแตกตา่งได้ 



 30 
 

2. เกม (Games) คือ กิจกรรมท่ีใช้ผู้ เล่นหนึ่งคนหรือมากกว่า เป็นการแข่งขนัท่ีมี
กฎเกณฑ์ ช่วยให้ผู้ เรียนสนุก ต่ืนเต้น มีส่วนร่วมและกระตุ้ นให้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ส่ือสาร การฟังความร่วมมือซึง่กนัและกนั ผู้สอนสามารถใช้เกมในการเสริมแรง ทบทวน 
สอนข้อเท็จจริง ทักษะและมโนทัศน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนสนใจ
บทเรียน ผู้ เรียนอ่อนและเก่งสามารถท างานร่วมกันได้ดี ท าให้ผู้ เรียนอ่อนเกิดก าลงัใจในการเรียน
มากขึน้ ทัง้อาจใช้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นกลวิธีท่ีดีมาก เม่ือผู้สอนต้องการ
ส ารวจความเข้าใจ เจคติ หรือต้องการให้ผู้ เรียนได้รู้ชดัว่า บคุลท่ีอยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆ นัน้รู้สึก
อย่างไรและเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลส าหรับอภิปรายต่อไป โดยจัดให้มีการแสดงในสถานการณ์ท่ี
คล้ายชีวิตจริง ผู้ เรียนสวมบทบาทเป็นผู้ เก่ียวข้องท่ีอยู่ในสถานการณ์นัน้ สิ่งส าคญัท่ีจะก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ เจคติ และคา่นิยม คือ การอภิปรายหลงัการแสดง นอกจากเป็นผู้สงัเกตการณ์
แล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้อภิปราย ผู้ก าหนดบทบาท ผู้ควบคมุเวลา และช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้
ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ โดยองค์ประกอบหลักของการแสดงบทบาทสมมติจะ
ประกอบด้วย บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประเด็นปัญหาท่ีจะท าความเข้าใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
เวลา และสถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์ 

4. การแสดงละคร (Drama) คล้ายคลงึกบัการแสดงบทบาทสมมต ิกลา่วคือ เป็น
วิธีการท่ีผู้ เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทท่ีได้รับ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองราวท่ีแสดง แต่ใช้
เวลามากกวา่บทบาทสมมต ิจงึเหมาะสมส าหรับใช้สอนเนือ้หาท่ียาก 

5. การใช้กรณีศกึษา (Case study) เป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัวิเคราะห์
สถานการณ์แวดล้อมเฉพาะเร่ือง อาจเป็นเร่ืองสมมติหรือชีวิตจริงท่ีอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชุมชน
มักจะเก่ียวกับปัญหาท่ีผู้หนึ่งหรือหลายคนก าลังประสบอยู่ การใช้กรณีศึกษาจะเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนร่วมพิจารณา แสดงความรู้สึก เพ่ือสรุปปัญหา แนวคิด และแนวทางแก้ปัญหา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจเนือ้หา และสภาพความจริงท่ีลึกซึง้ พัฒนาความคิด
ทักษะการแก้ปัญหา การประยุกต์ความรู้เดิม สร้างความเช่ือมั่นว่าการตัดสินใจของตนมี
ความส าคญัและเช่ือถือได้ และสร้างแรงจงูใจท่ีจะเรียนสิ่งอ่ืนตอ่ไป 

6. การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation techniques)  คือ การสอนท่ี
มีการเรียนแบบสถานการณ์ หรือสมมติสถานการณ์ใหม่ท่ีมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในชีวิตจริง และสอดคล้องกับเนือ้หาบทเรียน จากนัน้เสนอเป็นกิจกรรมการสอน เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ทดลองปฏิบตัิ ออกความคิดเห็น หรือตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์
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นัน้ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในสภาพท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าให้
ผู้ เรียนสามารถสร้างความเข้าใจในหลกัการ และกระบวนการตา่งๆ ท่ีไม่เห็นเป็นรูปธรรม ผู้ เรียนมี
ความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทัง้ยงัสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบตัิจริงต่อไปได้ 
โดยผู้สอนต้องเตรียมอุปกรณ์ บทบาทหน้าท่ี และสถานท่ี ตลอดจนกล่าวน าและอธิบายบทบาท
ของผู้ เรียนให้เข้าใจตรงกนั 

7. การอ่านอย่างกระตือรือร้น (Active reading) เป็นกลวิธีการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองการอ่านได้ดีขึน้ ไม่ใช่การอ่านอย่างคร่าวๆ หรืออ่านไป
เร่ือยๆ เหมือนการอ่านทัว่ไป แต่เป็นการอ่านท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาค าตอบหรือตัง้ค าถาม โดย
ประมวลความคิดจากสิ่งท่ีอ่าน เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ เรียนได้รับสาระจากการอ่านอย่างต่อเน่ือง ทัง้ได้
ใช้วิจารณญาณพินิจพิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน เป็นการอ่านเนือ้หาท่ีสนใจและก่อให้เกิดความสนใจ
ค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตวัผู้ เรียนเอง โดยใช้เทคนิคตา่งๆ ท่ีชว่ยสง่เสริมผู้ เรียนในการอ่านและท าความ
เข้าใจเนือ้หาได้ เชน่ การเขียนแผนภาพ การอา่นแล้วตัง้ค าถาม ฯลฯ 

8. การเขียนอย่างกระตือรือร้น (Active Writing) เป็นกลวิธีกระตุ้ นให้ผู้ เ รียน
แสดงออกเชิงความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคตา่งๆ ท่ีช่วยส่งเสริมผู้ เรียนในการเขียน เช่น บนัทึก
ประจ าวนั การท ารายงาน การเขียนบทละคร ฯลฯ 

9. การท างานกลุ่ม (Small group work) เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผู้ เรียนท างานเป็น
กลุ่มย่อยๆ พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น และพฒันาการทกัษะการท างานร่วมกนักับผู้ อ่ืน วิธีนี ้
ปราบผลส าเร็จเมื่อผู้ เรียนมีการสะท้อนความคิดในสิ่งท่ีเรียน หรือประสบการณ์ท่ีได้รับ 

อุษณีย์ เทพวรชัย (2543) ณัฐพีร เดชะ (2550) สัญญา ภัทรากร (2552) ได้เสนอ
เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้ 

1.  การเ รียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เ ป็นวิ ธีการเ รียนท่ีเ น้น
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่เล็ก ๆ กลุม่ละ 4-6 คน สมาชิกแต่
ละคนจะต้องร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน การเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนจะต้อง
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองพร้อม  ๆ กับการดูแลเพ่ือนสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 
ความส าเร็จของแตล่ะคือความส าเร็จของกลุม่ ความส าเร็จของกลุม่คือความส าเร็จของทกุคน 

2.  กา ร เ รี ยน รู้ แบบใ ช้ ปัญหา เ ป็นหลัก  ( Problem-Base Learning) เ ป็น
เคร่ืองกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความต้องการท่ีจะใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา หรือเป็นการเรียนรู้ท่ีผล
จากกระบวนการท างานท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจอยา่งแท้จริงตอ่สาเหตขุองปัญหา โดยการเน้นให้
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นกัเรียนเป็นผู้ตดัสินใจแก้ปัญหา รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีมภายในกลุ่ม ครูจะมีส่วนร่วมน้อย
ท่ีสดุ 

3. การสอนแบบอภิปราย (Discussion) มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมี
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง ได้แก่ การอภิปรายทัง้ห้องเรียน การอภิปรายแบบโต้วาที การอภิปราย
เป็นคณะ การอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้นกัเรียน
เป็นผู้ ให้ความรู้แก่กลุ่มด้วยกันเอง นกัเรียนจึงเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการเรียนมากท่ีสุด นกัเรียนจะ
เกิดการประยกุต์ความรู้และหลกัการท่ีเรียนมา นกัเรียนจะเป็นผู้ ให้ข้อมลูย้อนกลบัวา่การเรียนของ
นกัเรียนจะสอดคล้องกับเนือ้หาสาระท่ีก าลงัเรียนหรือไม่ นกัเรียนจะรู้จักคิดอย่างสมเหตุสมผล 
โดยรู้จกัประเมินเหตผุลท่ีตนองเสนอ และเหตผุลท่ีผู้ อ่ืนเสนอด้วย ผู้ เรียนจะรับรู้และก าหนดปัญหา
ท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ความรู้จากการอ่านหรือฟังการบรรยาย และนกัเรียนจะเรียนรู้การยอมรับหรือ
เปล่ียนแปลงทศันคตเิดมิของตนได้ พฒันาแรงจงูใจให้นกัเรียนมีการค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิ 

4. การสอนแบบใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นลักษณะกลุ่ม
บคุคลท่ีมาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งมีความคดิเห็นของแตล่ะคน ไมมี่การ
ตดัสินวา่ความคดิใคร ดี-เลว หรือ ถกู-ผิด แตอ่ยา่งใด มีวิธีการสอน ดงันี ้

4.1 ก าหนดหวัข้อหรือปัญหาท่ีทกุคนต้องแสดงความคดิเห็น 
4.2 อธิบายให้สมาชิกในกลุ่มทราบจุดมุ่งหมายของการประชุม รวมทัง้แจ้ง

กติกาให้กลุ่มได้ทราบ กติกา คือ ทุกความคิดได้รับการยอมรับไม่มีการโต้แย้งคัดค้านต้องการ
ปริมาณของความคดิมากกวา่คณุภาพ 

4.3 ให้ทกุคนในกลุม่นัง่เป็นวงกลมใกล้ชิดกนั ไมมี่ผู้น าอภิปราย มีคนคอยจด
บนัทกึข้อคดิเห็นทัง้หมด (ทกุคนต้องแสดงความคดิเห็น) 

4.4 น าความคดิทัง้หมดมาผสานกนัอีกครัง้ 
5. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) เป็นเทคนิคการสอนท่ีใช้ในการ

พฒันาทกัษะการติดต่อส่ือสารและมนุษย์สมัพนัธ์ และการฝึกภาวะในการเป็นผู้น า นอกจากนีย้งั
เป็นการฝึกตนให้มีความช านาญในด้านการเผชิญสภาพการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลอ่ืน จ านวน
สมาชิกขึน้อยู่กับประเภทของการแสดงบอบาทสมมติ แต่ไม่ควรเกิน 9 คน  การแสดงบทบาท
สมมตนีิใ้ช้เป็นเทคนิคเพ่ือประกอบการอภิปรายกลุ่มหรือประกอบการบรรยาย เพ่ือแสดงจดุส าคญั
ในเร่ืองหนึง่หรือใช้เป็นจดุเร่ิมต้นของการอภิปราย การใช้เทคนิคนีจ้ะได้ผลดีเม่ือมีการแสดงแบบไว้
อย่างรัดกุม ควบคุมวิธีการใช้อย่างระมัดระวังตามสถานการณ์อันควร และระมัดระวังอย่าให้
นกัเรียนมีโอกาสกระทบกระทัง้กนั 
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6. การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) หมายถึง การจ าลอง
สถานการณ์จริงมาใช้ในชัน้เรียน นอกจากจะมีลักษณะหรือส่วนประกอบท่ีเหมือนของจริง ยัง
จะต้องมีการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบเหล่านัน้เกิดขึน้คล้ายกับการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์จริงด้วย ตวัอย่างเช่น การฝึกนกับินโดยใช้เคร่ืองบินจ าลอง สถานการณ์จ าลองท่ีนิยม
ใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ รูปแบบของการเขียน รูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ย การแสดงบทบาทจริง 

7. การสอนแบบสัมมนา (Seminar) มีเป้าหมายหลักท่ีจะให้มีการค้นคว้าโดย
อิสระ โดยไม่ถกูควบคมุและถกูจ ากดัขอบเขตด้วยเนือ้หา หรือองค์ประกอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้การ
สอนแบบสัมมนาเป็นการสอนท่ีผสมเทคนิคการสอนและการเรียนแบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศกึษา 

8. Jigsaw Group ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจนเข้าใจ แล้วแยกไปตัง้
กลุ่มใหม่ท่ีสมาชิกมาจากกลุ่มท่ีไม่ซ า้กัน ต่อจากนัน้จึงให้สมาชิกแต่ละคนเผยแพร่ความรู้ท่ีมีแก่
สมาชิกของกลุม่ท่ีรวมกนัใหมจ่นครบทกุคน 

9. Fish Bowl เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบใสก่ระดาษไว้แล้วผู้สอนน ามา
รวบรวมใส่ไว้ในโถจากนัน้จึงสุ่มเลือกค าตอบนัน้ขึน้มาอ่านโดยจะบอกช่ือหรือไม่ก็ได้ จากนัน้จึง
แสดงความคิดเห็นตอ่ค าตอบนัน้ หรือจดัแบง่ประเภทค าตอบของผู้ เขียน โดยอาจให้ผู้ เรียนช่วยกนั
คิดเพ่ือจดัประเภทหรือลงคะแนนเสียงเพ่ือคดัเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด นอกจากนีว้ิธีการนีย้งัสามารถ
ปรับเปล่ียนได้หลายรูปแบบ เชน่ ให้ผู้ เรียนเขียนค าถามแล้วผู้สอนสุ่มเลือกเพ่ือตอบค าถาม หรือให้
ผู้ เรียนเป็นผู้สุม่เลือกค าตอบจากโถแทนผู้สอน เป็นต้น 

10. การเล่นเกม เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับการเรียนการสอนเร่ืองท่ีเข้าใจได้
ยากและมีหลายแนวคดิอยูด้่วยกนั 

11. การท าแผนผังความคิด เป็นวิธีการหนึ่งท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงระหว่าง
แนวคิดท่ีจะเรียนรู้ในห้องเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเช่ือมโยงแนวคิดท่ีส าคญัเข้าด้วยกัน 
โดยทัว่ไปการเช่ือมโยงระหวา่งแนวคิดจะมีความซบัซ้อนและเป็นไปได้หลายแนวทาง 

12. ตัง้ค าถามสัน้ๆ ครูตัง้ค าถามกระตุ้นความคิดของนกัเรียน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนทกุคนได้คดิและตอบค าถาม 

13. ซกัถามเม่ือเรียนจบ เม่ือเรียนจบในแต่ละคาบ ผู้สอนให้ผู้ เรียนซกัถามสิ่งท่ี
สงสยัและข้องใจเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีชดัเจนหรือมีเหตผุล 

จากแนวคดิของนกัการศกึษาข้างต้น สรุปได้วา่ ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจยัได้ใช้
กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ คือ การท างานกลุ่ม โดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียน
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ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั และเพ่ือพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนั และใช้เทคนิคตา่ง ๆ ใน
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้

1. เกม เพ่ือเป็นแรงเสริมเพิ่มแรงจงูใจให้แก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนาน 
ต่ืนเต้น เกิดความสนใจในบทเรียน ส่งเสริมให้นดัเรียนท่ีเรียนอ่อนเกิดก าลงัใจในการเรียนมากขึน้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกนัของนกัเรียนท่ีเรียนออ่นกบันกัเรียนท่ีเรียนเก่งได้ดีขึน้ 

2. การตัง้ค าถาม แบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 
2.1 ผู้ สอนเป็นคนตัง้ค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น เปิด

โอกาสให้นกัเรียนได้คดิและตอบค าถาม 
2.2 นกัเรียนเป็นคนตัง้ค าถามเอง เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีชดัเจนหรือมีเหตผุลเพิ่ม

มากขึน้ ซึง่การตัง้ค าถามอาจผา่นทางค าพดูหรือการเขียนในสิ่งท่ีนกัเรียนสงสยัหรือไมเ่ข้าใจ 
3. กรณีศึกษา เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงโดยครูยกตัวอย่าง

เหตกุารณ์จากข่าว เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกันพิจารณา แสดงความรู้สึก สรุปปัญหา แนวคิดและแนว
ทางการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา สภาพความเป็นจริงมากขึน้ พฒันาความคิดทักษะ
การแก้ปัญหา สร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ 

4. บทบาทสมมติ เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจถึงแนวคิด สถานการณ์ ความรู้สึก หรือ
บทบาทได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ถ้าเหตกุารณ์เหลา่นัน้เกิดขึน้จริงนกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ปฏิบตั ิหรือตดัสินใจได้ และกระตุ้นความกล้าแสดงออกของนกัเรียน 

5. การระดมสมอง เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ให้นกัเรียน
ทกุคนมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ 

6. การอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกันระดมแสดงความคิดเห็น ให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการส่ือสาร สะท้อนความคิดเห็นของกลุ่ม แบ่ง
ออกเป็น  

6.1 การอภิปรายกลุม่ 
6.2 การอภิปรายทัง้ชัน้เรียน 

7. การสรุปสิ่งท่ีผู้ เรียนรู้ อาจเป็นการเขียนข้อความสัน้ๆ เขียนตอบค าถาม หรือ
เขียนแผนผงัความคดิเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน 
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การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีหลกัสตูรสถานศึกษาก าหนดขึน้ตรงกบัรูปแบบการสร้างแผนการจดัการเรียนการสอนวิชา
สุขศึกษา ของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 (สญัญาพร เสิงขนุทด, 2557) 

1. ขัน้น า คือ น าเข้าสู้บทเรียนโดยท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจและตัง้ใจเรียน ครู
ใช้การสนทนาหรืออปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและตัง้ใจและพร้อม
ท่ีจะเรียนตอ่ไป 

2. ขัน้สอน แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้
2.1 แจ้งตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพ่ือบอกให้ทราบวา่เม่ือเรียนจบแล้ว 

จะต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านใดบ้าง 
2.2 ทบทวนความรู้เดิม เป็นการทบทวนเร่ืองท่ีเรียนไปแล้ว เพ่ือเป็นการปพืูน้

ความรู้ส าหรับการเรียนในบทเรียนใหม่ ต้องมีการสนทนา ซกัถาม อภิปรายแล้วโยงเข้าสู่เนือ้หา
ใหม ่

2.3 เสนอเนือ้หาใหม่ เป็นการอภิปรายเนือ้หาและใช้ส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มา
ประกอบการสอน เชน่ ใบความรู้ บตัรค า แถบบนัทกึเสียง รูปภาพ เกม เป็นต้น 

2.4 ให้แนวทางในการเรียนรู้เพ่ือชีแ้นวทาง การฝึกทกัษะด้านตา่ง ๆ ด้วยการ
ให้ตวัอย่าง การใช้ค าถาม เพ่ือเป็นการกระตุ้ น การใช้ความคิด โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัสมรรถภาพของผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2.5 การฝึกปฏิบตัิ เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัเนือ้หา
และเร่ืองท่ีเรียน พร้อมสรุปแนวคดิเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

3. ขัน้สรุป คือ นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเนือ้หาและเร่ืองท่ีเรียน พร้อมสรุป
แนวคดิเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

4. ข้นประเมินผลวดัหรือประเมินผลพฤติกรรมท่ีนกัเรียนได้กระท านัน้บรรลตุาม
ตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ของบทเรียนเพียงใดโดยครูสงัเกต ตรวจทาน การอภิปราย การ
ตอบค าถาม เป็นต้น 

สรุปได้ว่าขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้แบบปกตินี ้ครูผู้ สอนต้องอ่าน และท าความ
เข้าใจกับคู่มือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เข้าใจ เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
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เหมาะสมกบักบับริบท สภาพการณ์ของท้องถ่ินโรงเรียน หรือตามศกัยภาพของนกัเรียน เพ่ือให้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูได้ก าหนดไว้ การจดัการเรียนรู้แบบปกตินีผู้้ วิจัยได้น าไปใช้กับกลุ่ม
ควบคมุ 

 
ทักษะการท างานร่วมกัน 

ทฤษฎีการท างานร่วมกัน 
โฮแมนส์ (ส าราญ แก้วเกิด, 2554, p. 62 อ้างอิงจาก Homans, 1992) อธิบายเป็น

หลกัการส าคญัของการท างานกลุ่มไว้ว่า การกระท าร่วมกนัเป็นลุ่มต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
พืน้ฐาน 3 องค์ประกอบ คือ กิจกรรม การกระท าร่วมกัน  และความรู้สึก องค์ประกอบทัง้ 3 นัน้จะ
เก่ียวข้องกนัโดยตรง กล่าวคือ ถ้าหากว่าบคุคลยิ่งมีส่วนในกิจกรรมมากเท่าใด  การกระท าร่วมกนั
และความรู้สกึของพวกเขาจะมีความสขุมากขึน้ด้วย บคุคลตา่ง ๆ ภายในกลุม่ต้องไปเก่ียวพนักับบุ
คลอ่ืน ไม่เพียงแต่ผู้ ใกล้ชิดเท่านัน้พวกเขาจะต้องท าการตัดสินใจ ติดต่อส่ือสารสนับสนุน 
ประสานงาน และประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายของกลุม่อีกด้วย สมาชิกภายในกลุ่มหรือองค์การ
ท่ีต้องเก่ียวพนักนัในลกัษณะดงักลา่ว มีแนวโน้มจะรวมกนัเข้าเป็นกลุม่ท่ีมีพลงัสงูมาก 

นอกจากนี ้สลาวิน (วราภรณ์ บรรติ, 2543, pp. 33 อ้างอิงจาก Slavin, 1990) ได้
เสนอทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้เป็นกลุม่ในห้องเรียนวา่ ในการให้ความร่วมมือภายในกลุ่มจะ
สามารถแก้ไขการแข่งขนักันของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในการเรียนการสอน ซึ่งวิธีนีผ้ลการเรียน
ของนักเรียนจะขึน้อยู่กับการท างานกลุ่ม อาจจะมีขนาดต่าง  ๆ กัน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
จะต้องพยายามท าให้ดีท่ีสดุ เพ่ือจะท าให้กลุม่ของตนเองประสบความส าเร็จ 

จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า ทฤษฎีการท างานกลุ่มมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 
องค์ประกอบคือ กิจกรรม การท างานร่วมกัน และความรู้สึก โดนสมาชิกในกลุ่มจะต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
สง่ผลให้ภาระงานกลุม่ของตนประสบความส าเร็จ 

 
ความหมายของทักษะการท างานร่วมกัน 

บทัทอน (บุญสนอง สมวงศ์, 2547, pp. 9 อ้างอิงจาก Button, 1974) กล่าวว่า การ
เป็นมนุษย์ย่อมต้องส่ือสารและมีความสมัพนัธ์กับบุคลอ่ืน ซึ่งเราต้องอยู่ในสงัคม ด้วยเหตนีุก้าร
ท างานกลุ่มจึงต้องจัดขึน้มา โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้เติบโตและพัฒนา
ทกัษะทางสงัคม และมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน เป็นการเปิดโอกาสให้มนษุย์เรียนรู้เก่ียวกบัการติดตอ่
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สมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ในบรรยากาศท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกัน ผู้ ท่ีเข้าร่วมท างานกลุม่และชว่ยเหลือแตล่ะ
บคุคล เพ่ือให้งานของกลุม่ไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีต้องการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542, p. 85) ได้ให้ความหมายของทกัษะการท างานร่วมกนั
ว่า หมายถึง การท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้อง
ตอ่เน่ืองกนั มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ส่งผลให้งานประสบ
ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กฤษณา พงษ์วาปี (2550, p. 29) ได้ให้ความหมายของทกัษะการท างานร่วมกนัไว้ว่า 
หมายถึง การท่ีบคุคลกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกนัอย่างมีเปา้หมายร่วมกนั เพ่ือน าประสบการณ์
มาวางแผนแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน โดยทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือด าเนินงานของ
กลุ่ม มีการติดต่อส่ือสารและประสารงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสมาชิก เพ่ือให้
การท างานส าเร็จบรรลผุลตามเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จจะต้อง
ปฏิบตัิตาม 4 ขัน้ตอนดงันีคื้อ การก าหนดจุดมุ่งหมายภายใน การวางแผนในการท างาน การ
ปฏิบตังิานตามแผน และการสรุปและประเมินผลการท างาน 

พรรณพนชักร เจนธนวิทย์ (2554, p. 27) กลา่ววา่ การท างานร่วมกนั หมายถึง การท่ี
บคุคลหลายๆ คนมาท างานร่วมกนั โดยมีวตัถปุระสงค์และเปา้หมายร่วมกนั มีกระบวนการท างาน
กลุ่มอย่างเป็นระบบ และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั และประสานงานกนัอย่างดี เพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
ให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ 

ซึ่งจากความหมายของทักษะการท างานร่วมกันจากท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า 
ทักษะการท างานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัของกลุม่นกัเรียนท่ีมีเปา้หมายร่วมกนั และกลุม่นกัเรียนเหลา่นีจ้ าเป็นต้องมีกระบวนการใน
การปฏิบตัิงาน มีการวางแผน มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั มีความรับผิดชอบให้หน้าท่ีของตน และช่วย
กลุม่ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ บรรลเุปา้หมายตามท่ีต้องการ 
 

องค์ประกอบของทักษะการท างานร่วมกัน 
จอนห์สันและคณะ (1991, pp. 45-48) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทักษะการ

ท างานร่วมกนัไว้วา่ ประกอบไปด้วย 4 ทกัษะ ดงันี ้
1. ทกัษะการจดัตัง้กลุม่ เป็นทกัษะพืน้ฐานตอ่จากการจดักลุม่และก าหนดบรรทดั

ฐานของกลุม่อยา่งเหมาะสม พฤตกิรรมท่ีส าคญัในทกัษะการจดัตัง้กลุม่ ประกอบด้วย 
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1.1 การเข้ากลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือโดยปราศจากการส่งเสียงรบกวนและ
ก่อกวนผู้ อ่ืน กลา่วคือ เวลาท างานภายในกลุม่เป็นสิ่งมีคา่ จงึควรใช้เวลาน้อย ๆ ในการจดัโต๊ะเก้าอี ้
และเข้าสู่กลุ่มการเรียนรู้ นกัเรียนจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนกระบวนการจดักลุ่มหลายครัง้ก่อนท่ีจะเข้า
กลุม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 การอยูใ่นกลุม่ กลา่วคือ การเดนิไปมารอบห้องระหวา่งเวลาอยูใ่นกลุ่มไม่
ก่อประโยชน์ทัง้ตวันกัเรียนท่ีก าลงัท าและสมาชิกในกลุม่ด้วย 

1.3 การใช้เสียงเบาๆ กล่าวคือ กลุ่มกรเรียนรู้สามารถเรียนรู้งานอย่างเงียบๆ
ได้โดยครูบางคนก าหนดนกัเรียน 1 คนในแตล่ะกลุ่ม เพ่ือให้มัน่ใจว่าสมาชิกทกุคนภายในกลุ่มจะ
พดูด้วยน า้เสียงท่ีเบา 

1.4 การส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนร่วม กล่าวคือ สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
จ าเป็นต้องแบง่ปันความคิดเห็น บทเรียนตา่งๆ และทกุคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุม่ท่ีจะต้องพยายาม
ให้บรรลเุปา้หมายของกลุม่ 

1.5 ทกัษะทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ประกอบด้วย 
1.5.1 การเรียกช่ือสมาชิกภายในกลุม่ 
1.5.2 การมองท่ีผู้พดู 
1.5.3 การไมป่ระพฤตกิิริยาวาจาท่ีดหูมิ่นผู้ อ่ืน 
1.5.4 การรักษาความส ารวมภายในกลุม่ (ไมข่ยบัมือหรือเท้าไปถกูผู้ อ่ืน) 

2. ทักษะการปฏิบตัิหน้าท่ี เป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความพยายาม
ของกลุ่มท่ีจะสร้างงานและรักษาความสมัพนัธ์ทางการท างานระหว่างสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยพฤตกิรรมดงันี ้

2.1 ให้แนวทางตอ่การท างานกลุม่โดย 
2.1.1 พดูและเน้นย า้เปา้หมายของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.1.2 ก าหนดและเตือนเร่ืองการรักษาเวลา 
2.1.3 เสนอกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากทีสเุพ่ือให้บรรลงุาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2 แสดงการสนบัสนนุและยอมรับผา่นทางวจันภาษาและอวจันภาษา 
2.3 สอบถามสมาชิกภายในกลุม่เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือสร้างความชดัเจนเก่ียวกบั

สิ่งท่ีพดูหรือกระท าภายในกลุม่ 
2.4 ให้ค าอธิบายหรือความชดัเจนแก่สมาชิกภายในกลุม่ 
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2.5 แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างชัดเจนต่อการสนับสนุน
ชว่ยเหลือสมาชิกคนอ่ืน 

2.6 กระตุ้นกลุ่มเม่ือแรงจูงใจภายในกลุ่มต ่าลง โดยน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
หรือสร้างความสนกุสนานภายในกลุม่ 

2.7 แสดงความรู้สึกบางอย่างเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม การผสมผสานการ
รักษาสมาชิกท่ีส่งผลต่อภาระงาน การค้นหากระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และการรักษาบรรยากาศการท างานด้วยความสภุาพและเป็นมิตรคือสิ่งส าคญัขงการเป็นผู้น าใน
กลุม่ 

3. ทกัษะการคิดเชิงระบบ เป็นทกัษะการคิดท่ีจ าเป็นต่อการเตรียมกระบวนการ
ทางความคิด ซึ่งจ าเป็นต่อความเข้าใจเชิงลึกของบทเรียนต่างๆ ท่ีศึกษา ทัง้กระตุ้ นการใช้
ยุทธศาสตร์การแสดงเหตผุลอย่างมีคณุภาพ และท าให้เช่ือมัน่ได้ถึงความรอบรู้และความคงทน
ทางการเรียนรู้ของบทเรียนต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เน่ืองจากจุดประสงค์ของกลุ่มการเรียนรู้ คือ 
สร้างการเรียนรู้ของสมาชิกทัง้หมดให้ได้มากท่ีสดุ ทกัษะท่ีตามมานัน้เป็นจดุมุ่งหมายเฉพาะทางท่ี
กลวิธีต่างๆ ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับการประมวลผลบทเรียนท่ีศึกษา ทักษะการคิดเชิงระบบ
ประกอบด้วยพฤตกิรรม ดงันี ้

3.1 พดูสรุปถึงสิ่งท่ีได้จากการอ่านหรืออภิปรายอย่างสมบรูณ์ โดยปราศจาก
การอ้างถึงสิ่งท่ีบนัทกึหรือบทเรียนท่ีศกึษามาก่อน ความคดิและข้อเท็จจริงส าคญัทัง้ปวงควรจดัอยู่
ในข้อสรุปนัน้ ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึน้มากท่ีสุดหากสมาชิกทุกคนสามารถสรุปข้อมลูจากความจ า
ของตนได้ 

3.2 ส ารวจความถกูต้องโดยการตรวจสอบบทสรุปของสมาชิก เพิ่มเตมิข้อมลู
ท่ีส าคญัเม่ือสมาชิกกลุม่ไมไ่ด้กลา่วไว้ และชีช้ดัแนวทางความคดิหรือข้อเท็จจริงท่ีสรุปไว้ไมถ่กูต้อง 

3.3 ส ารวจรายละเอียดโดยการสอบถามสมาชิกถึงการเช่ือมโยงระหว่าง
บทเรียนท่ีใช้ในการเรียนรู้ขณะนัน้ดบับทเรียนและสิ่งตา่งๆ ท่ีรู้มาก่อน 

3.4 แสวงหาแนวทางอันชาญฉลาดในการจดจ าความคิดและข้อเท็จจริงท่ี
ส าคญั โดยใช้การวาดภาพ ผงัมโนทศัน์ และอปุกรณ์ชว่ยจ าอ่ืนๆ 

3.5 เรียกร้องให้สมาชิกภายในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างกระบวนการ
ทางเหตผุลท่ีชดัเจน ซึง่น าไปสูค่วามถกูต้องและการอภิปรายตอ่ไป 
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3.6 สอบถามสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือวางแผนวิธีการใช้บทเรียนสอนนกัเรียน
คนอ่ืนๆ โดยค านึงถึงการวางแผนอย่างไรท่ีจะถ่ายทอดบทเรียนให้ดีท่ีสุดเพ่ือเกิดผลต่อคณุภาพ
ของยทุธศาสตร์การแสดงเหตผุลและความคงทนทางการเรียนรู้ 

4. ทกัษะการสรุปความคิด เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การกระตุ้นการทบทวนบทเรียน
ความขดัแย้งทางปัญญา การสืบค้นข้อมลู และการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มหลงัจากได้ข้อสรุปท่ี
ตรงกัน ทิศทางท่ีส าคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ทิศทางหนึ่งเกิดขึน้เม่ือสมาชิกภายในกลุ่มแข่งกันให้
เหตผุลและให้ข้อสรุปอย่างมีทกัษะ การโต้แย้งเชิงวิชาการเป็นสาเหตหุาสมาชิกภายในกลุ่มสืบค้น
เชิงลึกไปยังบทเรียน รวบรวมเหตุผลเพ่ือสนับสนุนข้อสรุป คิดอย่างรอบด้านมากขึน้เก่ียวกับ
ประเด็นนัน้ๆ ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนแนวความคิดของตน และโต้แย้งอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกบัวิธีการแก้ไขหรือการตดัสินท่ีเป็นทางเลือก ทกัษะเก่ียวกบัการโต้แย้งเชิงวิชาการ 
ประกอบด้วย 

4.1 วิจารณ์ท่ีความคดิ ไมว่ิจารณ์ท่ีตวับคุล 
4.2 สามารถแสดงความแตกตา่ง ภายในกลุ่มการเรียนรู้ได้เม่ือมีความคิดไม่

เห็นพ้องกบักลุม่ 
4.3 บรูณาการความคดิท่ีแตกตา่งของสมาชิกไปสู้จดุมุง่หมายเดียวกนั 
4.4 สอบถามเพ่ือพิสูจน์ว่าเหตใุดข้อสรุปของสมาชิกหรือค าตอบจึงถูกต้อง

หรือเป็นค าตอบท่ีเหมาะสม 
4.5 ขยายค าตอบหรือข้อสรุปของสมาชิกอ่ืนๆ โดยการเพิ่มข้อมูลหรือการ

ประยกุต์ใช้ให้มากขึน้ 
4.6 พิสจูน์ความคดิโดยการถามท่ีน าไปสู่ความเข้าใจและการวิเคราะห์เชิงลกึ  
4.7 คิดค าตอบเพิ่มขึน้โดยย้อนกลบัไปยงัค าตอบแรกหรือข้อสรุปแรกเร่ิมและ

สร้างค าตอบท่ีเป็นไปได้จ านวนหนึง่จากสิ่งท่ีเลือกเป็นทางเลือก 
4.8 ทดสอบความเป็นจริงของความคิด โดยตรวจสอบการท างานกลุ่มตาม

คูมื่อแนะน า ตามเวลาท่ีเหลือ และแบบทดสอบอ่ืนๆ 
นอกจากนี ้พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ยงัได้สรุปอีกว่า จากทกัษะท่ีกล่าวทัง้หมด

ชว่ยให้สมาชิกเกิดแรงจงูใจกลบัไปตอบค าถามตงัเองทนัทีซึง่น าไปสู่ค าตอบท่ีมีคณุภาพสงูสดุ พวก
เขาถกูคาดหวงัให้กระตุ้น เพ่ือเกิดการคิดและความกระตือรือร้นทางปัญญาของสมาชิกกลุ่ม โดย
สรุปคือ ครูจะเร่ิมต้นด้วยทกัษะการจดัตัง้กลุ่มเพ่ือให้มัน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มตา่งๆ ได้แสดงให้เห็นถึง
การท างานและปรับการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตามด้วยทักษะการปฏิบัติหน้าท่ี ช่วยให้กลุ่ม
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ด าเนินงานอย่างราบร่ืนและชีน้ าความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกอย่างสร้างสรรค์ จากนัน้เข้าสู่ทกัษะ
การคิดเชิงระบบ ท าให้มัน่ใจว่าการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึน้ภายในกลุ่ม และสมาชิกนัน้
สนใจในกระบวนกระทางปัญญาท่ีจ าเป็น และทกัษะการสรุปความคิดเป็นทักษะท่ีซับซ้อนและ
อยากท่ีสดุ พวกเขาเช่ือมัน่ว่าความท้าทายทางปัญญาและความไม่เห็นด้วยจะเกิดภายในกลุ่มการ
เรียนรู้ 

ทักษะข้างต้นเหมาะส าหรับการใช้ประเมินในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนต้นและ
นกัเรียนปฐมวยัจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการประเมินทกัษะท่ีง่ายกว่านี ้เพราะเป็นสิ่งส าคญัท่ีครูต้อง
แปลทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นภาษาและภาพต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจและระบุไดเอย่าง
ชดัเจน 

ทิศนา แขมมณี (2545, p. 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการ
ท างานร่วมกนั ซึง่ขาดไมไ่ด้ มี 3 องค์ประกอบหลกัดงันี ้

1. องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม หากกลุ่มใดมีผู้น าท่ีมีคณุสมบตัิท่ีดี รู้และเข้าใจถึง
บทบาทของตัวเอง และมีทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีนัน้แล้ว ก็นับได้ว่ากลุ่มนัน้มี
แนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ น านัน้มีลักษณะผู้ น าท่ีดี และ
สามารถใช้สภาวะผู้น าได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว กลุ่มนัน้ก็ย่อมบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ราบร่ืนและรวดเร็ว 

2. องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่มต้องอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจจากผู้ ร่วมงานในกลุ่มเป็นส าคญั ดงันัน้สมาชิกกลุ่มจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีก
ประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้การท างานเป็นกลุ่มบรรลุเป้าหมาย หากสมาชิกกลุ่มทุกคนตระหนักใน
ความส าคญัของตน และพยายามปฏิบตัิตนในการท างานในฐานะท่ีดีของสมาชิกของกลุ่ม การ
ด าเนินงานของกลุม่ก็จะสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการท างาน กระบวนการท างานนับเป็นอีก
องค์ประกอบหนึง่ท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่งตอ่การท างานร่วมกนั กลุม่ใดมีความเข้าใจในกระบวนการท่ีดี 
และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม กลุ่มนัน้ก็จะประสบความส าเร็จในการท างาน แต่ถ้ากลุ่มท่ีท างาน
โดยขาดการวางแผนร่วมกนั ความไมเ่ข้าใจในแผนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน อาจเป็นสาเหตุ
ท าให้การด าเนินงานของสมาชิกเป็นไปคนละทิศทาง  เป็นปัญหาตอ่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
หรืออีกประการหนึ่งก็คือ กระบวนกรท างานท่ีไม่ดีพออาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างบคุคลขึน้มา ท า
ให้สมาชิกในกลุม่เกิดการแตกแยกกนัได้ 
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จากองค์ประกอบของทกัษะการท างานร่วมกนัท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าองค์ประกอบ
ของแตล่ะท่านท่ีได้เสนอไว้มีลกัษณะความหมายท่ีสอนคล้องใกล้เคียงกนั ซึ่งตา่งก็มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน องค์ประกอบแต่ละอย่างล้วนมี
ความส าคญัส่งผลตอ่การท างานร่วมกันอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ไปย่อมส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของทีมอย่างแน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงขอแบง่องค์ประกอบของทักษะ
การท างานร่วมกนัออกเป็น 3 องค์ประกอบย้อยดงันี ้

1. องค์ประกอบด้านทกัษะการจดัตัง้กลุ่ม หมายถึง ทกัษะการจดัตัง้ภาระหน้าท่ี
ของกลุ่ม ก าหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงค์และแบง่หน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม การใช้ระยะเวลา
ในการจดัตัง้และการเข้าร่วมกลุม่ 

2. องค์ประกอบด้านทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในกลุ่ม หมายถึง 
ทักษะการร่วมมือในการปฏิบัติการจัดการกลุ่มสู่ความส าเร็จ ความพยายามปฏิบัติตนในการ
ท างานในฐานะสมาชิกท่ีดีของของกลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงความเข้าใจ
ในกระบวนการท่ีดี และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือซึ่งกนั มีการวางแผน
งานและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

3. องค์ประกอบด้านทกัษะการคิด/สร้างสรรค์/น าเสนอผลงานของกลุม่ หมายถึง 
ทกัษะทางปัญญาทีจ าเป็นต่อการทบทวนเนือ้หา การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุปท่ีตรงกนั และการน าเสนอผลงานของกลุม่ 
 

การพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน 
ทิศนา แขมมณี (2545, p. 142) ได้เสนอหลกัการและแนวทางการการพฒันาทักษะ

การท างานร่วมกนั ดงันี ้
1. หลกัการเรียนรู้ 

1.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต่ืนตัวมีชีวิตชีวา (Active Learning) การ
เรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีเม่ือผู้ เรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตน และมีสว่นร่วมในกิจกรรม
การเรียนของตน 

1.2 การเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากแหล่งต่าง ๆ กัน มิใช่แหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียง
อยา่งเดียว ประสบการณ์ความรู้สกึนกึคดิของแตล่ะบคุคล ถือวา่เป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญั 
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1.3 การเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจ การเรียนรู้ท่ีดี
จะต้องช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถใช้การเรียนรู้นัน้ให้เป็นประโยชน์ได้ การเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบด้วยตนเองมีสว่นชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจลกึซึง้ และจดจ าได้ 

1.4 การเรียนรู้กระบวนการมีความส าคญั กระบวนการเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ และค าตอบตา่ง ๆ ท่ีตนต้องการ ผลงานตา่ง ๆ จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ขึน้กบักระบวนการเป็นส าคญั ดงันัน้ การเรียนรู้จงึต้องเน้นกระบวนการด้วย 

1.5 การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียนคือ การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 
การชว่ยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งนัน้มากขึน้ และเกิดการเรียนรู้
เพิ่มขึน้ 

2. หลกัการสอน 
2.1 ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการ

เรียนอย่างทั่วถึง และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ (Active Participation) การท่ีผู้ เรียนมีบทบาทเป็น
ผู้กระท า รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตน จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมและความกระตือรือร้นท่ี
จะเรียนและเรียนอยา่งมีชีวิตชีวา 

2.2 ยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั โดยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กันในกลุ่ม 
ได้พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (Group 
Interaction) ข้อมลูตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเองและ
ผู้ อ่ืน และเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี รวมทัง้ช่วยให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ข้อมลูและทศันะท่ีกว้างและหลากหลาย 

2.3 ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส าคญัในการเรียนรู้ โดยครูพยายาม
จดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ค้นหาและค้นพบค าตอบด้วยตนเอง (Experiential 
Learning) ทัง้นีเ้พราะการค้นหาและค้นพบความจริงใด ๆ จากประสบการณ์ด้วยตนเองนัน้ ผู้ เรียน
มักจะจดจ าได้ดี และมีความหมายโดยตรงต่อผู้ เ รียน และมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 

2.4 เน้นกระบวนการ (Process-Oriented) โดยการส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์ ถึงกระบวนการกลุ่มและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งพิจารณาถึง
ผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้นีเ้พราะประสิทธิภาพของผลงานขึน้อยู่กับประสิทธิภาพของ
กระบวนการด้วย ดงันัน้การเรียนรู้กระบวนการจงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะชว่ยให้ผลงานดีขึน้ 



 44 
 

2.5 เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (Application of Knowledge) 
โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ครูพยายาม
ส่งเสริมให้เกอดการปฏิบตัิจริงเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกอดความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนลึกซึง้ขึน้ และเกิด
การเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

3. แนวทางในการน าไปใช้ 
3.1 น าหลกัการเรียนรู้และหลกัการสอนของกลุม่สมัพนัธ์ไปใช้เป็นหลกัในการ

ท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศยัวิธีการตา่ง ๆ เข้าชว่ย ซึง่ครูอาจจะตัง้แนวทางให้แก่ตนเอง
วา่  

3.1.1 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมให้มากและทัว่ถึง 

3.1.2 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้ เ รียนได้ข้อมูล และเรียนรู้จากการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ 

3.1.3 ท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบค าตอบได้ด้วยตวัเอง 
3.1.4 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับ

ผลงาน 
3.1.5 ท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้จริง 

3.2 การสอนกระบวนการกลุ่มโดยบูรณาการในการสอนเนือ้หาต่าง  ๆ 
กล่าวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีครูสอนเนือ้หาสาระโดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูควรเอาใจใส่ สอน ฝึก 
หรือดูแลให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มท่ีดีควบคู่ด้วยซึ่งก็
หมายความว่าครูต้องช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการแสดงบทบาทหน้าท่ีของผู้น า
กลุ่มท่ีดีและสมาชิกกลุ่มท่ีดี รวมทัง้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการหรือกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม
ด้วย การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจึงไม่ได้หมายความถึงการสอนแบบแบ่งกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีมี
ลกัษณะเป็นการแบง่กลุม่ผู้ เรียน แล้วปลอ่ยให้นกัเรียนท างานกนัไป แตห่มายถึงการสอนท่ี 

3.2.1 ครูให้ความรู้และแนะแนวทางแก่ผู้ เรียนเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและ
วิธีการท่ีผู้ เรียนจะท า และใช้ในการท างานร่วมกนัเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ 

3.2.2 ครูฝึกให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบตัิตนในการร่วมกลุ่มและ
การท างานกลุม่อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

3.2.3 ครูฝึกให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาของกลุม่และแก้ปัญหาของกลุม่ได้ 
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3.3 การสอนกลุ่มสัมพันธ์โดยตรง โดยเน้นหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษใน
ปัญหาของผู้ เรียนท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพการณ์ของการท างานร่วมกนั เพราะปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีหากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็น
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านกลุ่มสัมพันธ์ หรือ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีผลตกกระทบต่อกันนี ้
นอกจากจะเป็นการช่วยให้ผลการเรียนของผู้ เรียนดีขึน้แล้ว ยงัเป็นการช่วยผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะ
ในการปรับตวั และการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนซึง่เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอีกด้วย 

นอกจากนีส้ าราญ แก้วเกิด (2554, pp. 70-71) กลา่ววา่ การพฒันาทกัษะการท างาน
กลุ่มเป็นวิธีการส าคญัในการท าให้เกิดทกัษะในการท างานกลุ่มท่ีถูกต้อง โดยมีวิธีการ ได้แก่ การ
แบ่งกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การใช้เกม การฝึกให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ และการใช้กรณี
ตวัอยา่ง เป็นต้น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การแบ่งกลุ่ม เป็นหัวใจของการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม เพราะฉะนัน้
จ าเป็นท่ีครูจะต้องหาวิธีการแบ่งกลุ่มเพ่ือเร้า ให้เกิดความสนใจ พอใจ ท่ีจะกระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ต่อไปเพราะถ้านกัเรียนสนใจตัง้แต่ต้นแล้วการเรียนรู้ย่อมเป็นไปได้ง่าย วิธีการท่ีจะพฒันาทกัษะ
ด้านการท างานกลุ่มด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มหลายวิธีเช่น การใช้เกม การนับเลข การรวมกลุ่ มด้วย
ความสมคัรใจ การแบง่กลุ่มตามเลขท่ี การแบง่กลุ่มตามแถว ฯลฯ หลงัจากท่ีนกัเรียนจบักลุ่มแล้ว
ให้นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีครูก าหนด 

2. การอภิปรายกลุ่ม เป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย
เพราะฉะนัน้หัวข้อท่ีไปสู่การอภิปรายต้องเร้าใจนักเรียน ท าให้อยากท่ี จะค้นหาค าตอบและ
หลงัจากท่ีได้ค าตอบแล้วนกัเรียนจ าค าตอบมาเสนอให้สมาชิกทราบด้วยการรายงาย 

3. การใช้เกมเป็นการฝึกทกัษะการท างานกลุ่มชนิดหนึ่ง ท่ีครูสร้างสถานการณ์
สมมติขึน้มาให้ผู้ เรียนแบง่กลุ่มเล่นด้วยตนเองภายใต้กติกาท่ีก าหนดขึน้ โดยท่ีนกัเรียนต้องอาศยั
การตดัสินใจอยา่งใดอย่างหนึง่ ซึง่จะมีผลออกมาในรูปของการแพ้ชนะช่วยให้นกัเรียนวิเคราะห์ผล
ของกิจกรรมตา่งๆ และเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง  

4. การฝึกให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมต ิละคร และสถานการณ์จ าลอง ด้วยการ
จดักลุม่มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการแสดงบทบาทตามท่ีก าหนด ส าหรับบทบาทสมมติ
ให้ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิด ส่วนละครนัน้ต้องไม่เอาบุคลิกภาพความรู้สึกของตนเข้าไป
เก่ียวข้อง แต่สถานการณ์จ าลองเป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วให้
นกัเรียนลงไปอยูใ่นสถานการณ์นัน้ๆ กิจกรรมท่ีกลา่วมานี ้เม่ือนกัเรียนได้แสดงพฤตกิรรมท่ีก าหนด
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แล้วใช้การวิเคราะห์ เพ่ือสรุปประเด็นสู้ เนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการของทักษะ เช่น ความ
ร่วมมือ ความรับผิดชอบ 

5. การใช้กรณีตวัอย่าง จะช่วยพฒันาทกัษะการท างานกลุ่มได้ดีเช่นกนัด้วยการ
ใช้กรณีเร่ืองราว ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้ศกึษา วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นปัญหา ซึง่ถ้าครูน ากรณี
ท่ีคล้ายคลงึกบัชีวิตจริงเข้ามาด้วยแล้ว จะท าให้ผลของการเรียนรู้มีความหมายมากขึน้ 

จากการพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนั ดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันนัน้สิ่งส าคญัท่ีครูผู้ สอนต้องค านึงก็คือการใช้
วิธีการสอนรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม โดยยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง และวิธีการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ นัน้จะต้องยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคญั ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดการปรับตวั มีปฏิสมัพนัธ์กับสงัคม เน้นให้นกัเรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
ค้นหาและค้นพบค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมจนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 

การประเมินผลทักษะการท างานร่วมกัน 
การท่ีผู้ เรียนจะมีทกัษะในการท างานกลุ่มได้ดีนัน้ ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาท่ีผลงาน

ของกลุ่มพฤติกรรมการท างานของกลุ่มในเร่ืองของความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกโดย
อาศัยเทคนิคและวิธีการ ดังท่ีกรมวิชาการ  (2542, p. 47) ได้เสนอแนวทางในการประเมินผล
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสงัเกต เม่ือมีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทัง้ใน
กิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ครูผู้สอนสงัเกตพฤตกิรรมในการปฏิบตังิาน ทัง้ในด้าน
บทบาทสมาชิก ผู้น า ผู้ตาม และวิธีการท างานของกลุม่ 

2. การซกัถาม เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนรู้พฤติกรรมการท างาน ในขณะท่ี
ครูไมไ่ด้สงัเกตด้วยตนเอง 

3. การให้ผู้ เรียนประเมินตนเองและประเมินตนเอง ให้เพ่ือนผู้ เรียนประเมินการ
ท างานของสมาชิกภายในกลุ่ม และให้ผู้ เรียนประเมินตนเองตามรายการท่ีครูก าหนด ซึ่งควร
ประเมินทัง้ทางด้านเนือ้หาหรือผลงานท่ีกลุ่มเรียนรู้ว่าตนเข้าใจเนือ้หาท่ีศึกษามากน้อยเพียงใด 
ต้องการความชว่ยเหลือจากกลุม่หรือไมอ่ยา่งไร ด้านบทบาทของสมาชิกของกลุม่ ตนได้ปฏิบตัติาม
ข้อตกลงของกลุ่มหรือไม่ ได้ร่วมปฏิบตัิบทบาทเหมาะสมหรือไม่ ด้านการท างานของกลุ่มเป็น
อยา่งไร มีข้อควรปรับปรุงหรือไม่อยา่งไร การประเมินดงักลา่วควรท าทกุครัง้ท่ีมีการปฏิบตังิานกลุ่ม
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โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนทราบพฒันาการของตนเองและ
ฝึกการยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ด้วย 

4. การประเมินด้านผลงาน ใช้วิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบตัิงานกลุ่มของ
ผู้ เรียน ผลงานท่ีควรจะตรวจได้แก่ สมุดจดงาน การรายงานของกลุ่ม และผลท่ีได้จากการปฏิบตัิ
จริง การประเมินผลทกัษะการท างานร่วมกันผู้ วิจยัได้ท าการประเมินโดยใช้แนวทางทัง้ 4 ในการ
ประเมินตามแบบประเมินท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ครอบคลมุพฤติกรรมทกัษะทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ทกัษะการ
จดัตัง้กลุ่ม ทกัษะการปฏิบตัิงานของสมาชิกภายในกลุ่ม และทกัษะการคิด/สร้างสรรค์/น าเสนอ
ผลงานของกลุม่ 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไพศาล หวงัพานิช (2523, p. 137) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิ หรือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจกการฝึกฝน อบรม หรือจากการสอน 

สมเกียรติ ปดิฐพร (2525, p. 6) กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ 
ทกัษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ท่ีผู้ เรียนได้รับจากประสบการณ์ทัง้ปวง ทัง้จากโรงเรียน
และทางบ้าน ยกเว้นทางด้านร่างกาย ความถนดัทางบคุคลและสงัคม 

ไอเซนค์ อาร์โน และไมลี (พัฒนพงค์ สีกา, 2551, pp. 32 อ้างอิงจาก Eysenck, 
Arnoid and Meili, 1972) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง ขนาดของ
ความส าเร็จท่ีได้จากการเรียนโดนอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล โดยผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนอาจได้จากการทดสอบ เชน่ การสงัเกต การตรวจการบ้าน หรือเกรดของการเรียน ซึง่ต้ออาศยั
กระบวนการท่ีซบัซ้อนและระยะเวลา หรืออาจวดัด้วยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

กู๊ด (พรทิพย์ ศิริภัทราชยั, 2553, pp. 9 อ้างอิงจาก Good, 1973) ได้ให้ความหมาย
ของผลสมัฤทธ์ิว่า หมายถึง ความส าเร็จ ความคล่องแคล่ว ความช านาญ ในการใช้ทกัษะหรือการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ตา่งๆ ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะ อนัเกิดจากการ
เรียนรู้ในวิชาตา่งๆ ท่ีได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของครูผู้สอนหรือผู้ รับผิดชอบในการ
สอนหรือทัง้สองอยา่งรวมกนั 

จากความหมายดงักล่าวผู้ วิจัยสรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความรู้ความสามารถด้านสติปัญญาทางการเรียนท่ีได้จากการวัดและประเมินผลความ
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เปล่ียนแปลงพฤตกรรมท่ีเกิดขึน้จากการได้รับการจดัการเรียนการสอน ซึง่วดัได้จากการคะแนนใน
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาการเรียน 

 
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไพศาล หวังพานิช  (2523, pp. 145-147) กล่าวว่า ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยมใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการวัดผลการเรียน ในการสร้าง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิให้มีคุณภาพนัน้ นอกจากจะต้องค านึงถึงความครอบคลุมเนือ้หาและใช้
ค าถามท่ีดีแล้ว จ าเป็นต้องค านึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องพยายามเขียนค าถามวดัพฤติกรรมตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมาย
ของรายวิชานัน้ๆ ด้วย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 6 ชนิด คือ 
ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ 

สมเกียรติ ปดิฐพร (2525, pp. 6-8) กล่าวว่า ข้อสอบประเภทวดัผลสมัฤทธ์ินีจ้ะเน้น
วดัความสมัฤทธ์ิผลทางด้านวิชาการเป็นหลกั มกัเป็นค าถามท่ีให้นกัเรียนตอบด้วยกระดาษและ
ดินสอ กับชนิดท่ีให้นักเรียนปฏิบัติจริง เป็นการวัดว่าเด็กเรียนรู้จากอดีตมาแล้วเท่าไร ปัจจุบนั
รูปแบบของการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างง่ายและเป็นท่ีนิยมใช้มีอยู ่2 ประการคือ 

1.  แบบอัตนัยหรือแบบความเ รียง  (Subjective or Essay type) หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหาหรือค าถามให้ โดยให้ผู้ สอบเขียนค าตอบยาวๆ ข้อสอบประเภทนี ้
เหมาะส าหรับการวดัหลายๆ ด้านในแตล่ะข้อ เช่นการวดัความสามารถในการใช้ภาษา ความคิด 
การแสดงออกทางอารมณ์ ทศันคต ิและอ่ืนๆ ซึง่แบง่ได้ 2 ชนิด คือ แบบจ ากดัค าตอบ และ แบบไม่
จ ากดัค าตอบ 

2.แบบปรนยัหรือแบบให้ตอบสัน้ๆ (Objective or Short answer type) หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีก าหนดให้ตอบสัน้ๆ หรือแบบก าหนดค าตอบให้เลือกได้แก่ แบบถูก-ผิด แบบจบัคู่ 
แบบเตมิค า และแบบเลือกตอบ 

เตือนใจ เกตุษา  (2548, pp. 64-66) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วดัความสามารถของผู้ เรียนว่ามีความ ทกัษะ และประสบการณ์ในด้านการเรียนรู้
ท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมามากน้อยเพียงใด แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ 
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1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้เอง (Teacher made test) เป็นแบบทดสอบท่ีครู
สร้างขึน้ใช้กันเองทัว่ๆ ไปในโรงเรียนเพ่ือวดัเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิด หลงัจากท่ีครู
สอนไปในแตล่ะบทเรียนหรือแตล่ะวิชา  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มา
อย่างมีระบบโดยครูและผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาวิชาได้ผ่านการทดลองหาคณุภาพหลายครัง้จน
มีคณุภาพสูงทัง้ด้านความเท่ียงตรงของเนือ้หา (content validity) และความเช่ือมั่นของคะแนน 
(reliability) รวมทัง้มีการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อด้วย 
สว่นใหญ่มกัใช้ในงานระดบัชาต ิหรือสถาบนัใหญ่ๆ 

กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล (2551, pp. 224-225) กล่าวว่า การวัดด้านพุทธิพิสัยนัน้ 
บราวน์ ได้แบ่งออกเป็น การวดัเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิ (achievement) เชาวน์ปัญญา (intelligence) 
ความถนดั (aptitude) และส าหรับแนวคิดของเคร่ืองมือในการวดัพทุธิพิสยับลมูและคณะ ได้แบง่
ด้านพทุธิพิสยัออกเป็น 6 ขัน้ เรียงตามล าดบัขัน้ตอนการเกิดพฤติกรรมจากขัน้ต ่าสุดถึงสงูสุด คือ 
ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งมี
รายละเอียดดงัท่ี พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557, pp. 31-35) ได้ศกึษาไว้ดงันี ้

1. ความรู้-ความจ า (knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการทรง
ไว้ หรือรักษาไว้ซึ่งเป็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับรู้ไว้ในสมองได้อย่างถูกต้องแม่นย าจ าแนก
ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1.1 ความรู้ในเร่ืองเฉพาะ เป็นสมรรถภาพทางสมองขัน้ต ่าท่ีสุดท่ีจะเป็น
พืน้ฐานให้เกิดสมรรถภาพสมองขัน้สงูท่ีซบัซ้อน และเป็นนามธรรมตอ่ไป จ าแนกเป็น 2 ข้อคือ 

1.1.1 ความรู้เก่ียวกับศัพท์และนิยาม เป็นความสามารถในการบอก
ความหมายของค าและสญัลกัษณ์ตา่งๆ 

1.1.2 ความรู้เก่ียวกับกฎและความจริงบางอย่าง เป็นความสามารถใน
การบอกกฎ สตูร ทฤษฎี และข้อเท็จจริงตา่งๆ 

1.2 ความรู้ในวิธีด าเนินการ เป็นความรู้ในเร่ืองของวิธีการ และการจัด
ระเบียบ จ าแนกเป็น 5 ลกัษณะคือ 

1.2.1 ความรู้เก่ียวกับระเบียบแบบแผน เป็นความสามารถในการบอก
รูปแบบ การปฏิบตัิ และแบบฟอร์มหรือระเบียบท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิซึ่งเป็นท่ียอมรับของคน
สว่นใหญ่ 
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1.2.2 ความรู้เก่ียวกับล าดบัขัน้และแนวโน้ม เป็นความสามารถในการ
บอกขัน้ตอนก่อนหลงั และทิศทางการเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่งๆ เร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ตา่งๆ 

1.2.3 ความรู้เก่ียวกับการจัดประเภท เป็นความสามารถในการจ าแนก 
จดัหมวดหมู่ ความเหมือนความตา่งตามคณุลกัษณะ คณุสมบตัิ และหน้าท่ีของสิ่งตา่งๆ เร่ืองราว 
หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ 

1.2.4 ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ เป็นความสามารถในการบอกเกณฑ์ 
หลกัการตรวจสอบ และวินิจฉยัข้อเท็จจริงตา่งๆ 

1.2.5 ความรู้เก่ียวกับวิธีการ เป็นความสามารถในการบอกเทคนิค 
กระบวนการ และวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในอนัท่ีจะได้มาซึง่ผลลพัธ์ท่ีต้องการ 

1.3 ความรู้รวบยอดในเนือ้เร่ือง เป็นความรู้เก่ียวกับข้อสรุปลกัษณะสามัญ
ของสิ่งตา่งๆ แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ  

1.3.1 ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและการขยายหลกัวิชา เป็นความรู้ในการ
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองและน าหลกัหรือความรู้ท่ีได้ไปอภิปรายเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัได้ 

1.3.2 ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นความสามารถในการน า
หลกัวิชาหลายๆ หลกัวิชา ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันสมัพนัธ์กันจนได้เป็นโครงสร้างของเนือ้หาความ
ใหมใ่นเร่ืองเดียวกนัได้ 

2. ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญของเร่ือง สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเดิมออกมาเป็นภาษาของตนเองได้โดยท่ียังมี
ความหมายเหมือนเดมิ พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกวา่มีความเข้าใจมี 3 ลกัษณะคือ 

2.1 การแปลความ เป็นความสามารถในการถอดความหมายจากภาษาหนึ่ง
หรือแบบฟอร์มหนึง่ไปสูภ่าษาหนึง่หรืออีกแบบฟอร์มหนึง่ 

2.2 การตีความ เป็นความสามารถในการสรุปความ การแปลความ มองภาพ
สว่นรวมมาเป็นใจความสนัๆ อยา่งได้ใจความ 

2.3 การขยายความ เ ป็นความสามารถในการเส ริมแต่งห รือขยาย
แนวความคิดให้กว้างไกลไปจากข้อมูลเดิมอย่างสมเหตสุมผลซึ่งต้องอาศยัการแปลความหมาย 
และการตีความประกอบกนัจงึสามารถขยายความหมายของเร่ืองราวนัน้ได้ 

3. การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าหลักวิชาไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่ซึง่อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลงึกบัสถานการณ์ท่ีเคยพบเห็นมาก่อน 
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4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวสิ่งต่างๆ 
ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้ว่าเร่ืองราวหรือสิ่งนัน้ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคญัอย่างไร อะไร
เป็นสาเหตอุะไรเป็นผล และท่ีเป็นไปอยา่งนัน้อาศยัหลกัการอะไร การวิเคราะห์แบง่เป็น 3 ลกัษณะ
คือ 

4.1 การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นความสามารถในการค้นหาจดุส าคญัหรือ
หวัใจของเร่ือง ค้นหาสาเหต ุผลลพัธ์ และจดุมุง่หมายส าคญัของเร่ืองตา่งๆ 

4.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กัน และการพาดพิงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีความเก่ียวพันกันในลักษณะใด 
คล้อยตามกนั หรือขดัแย้งกนั เก่ียวข้องกนั หรือไมเ่ก่ียวข้องกนั 

4.3 การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการค้นหาวา่ การท่ีโครงสร้าง
และระบบของวตัถ ุสิ่งของ เร่ืองราว และการกระท าตา่งๆ ท่ีร่วมกนัอยู่ในสภาพเช่นนัน้ได้เพราะยดึ
หลกัการหรือแกนอะไรเป็นส าคญั 

5. การสงัเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานสว่นยอ่ยตา่งๆ 
เข้าด้วยกนัเพ่ือเป็นสิ่งใหม่อีกรูปแบบหนึ่งมีคณุลกัษณะ โครงสร้างหรือหน้าท่ีใหมท่ี่แปลกแตกตา่ง
ไปจากของเดมิแบง่เป็น 3 ลกัษณะคือ 

5.1 การสงัเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถในการสงัเคราะห์ข้อความโดย
ส่ือ หรือโดยการพดู การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ หาข้อยตุบิางประการ 

5.2 การสังเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทาง
วางแผน ออกแบบ เขียนโครงงานหรือโครงการตา่งๆ ลว่งหน้าขึน้มาใหมใ่ห้สอดคล้องกบัข้อมลูและ
จดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 

5.3 การสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการน าเอานามธรรม
ย่อยๆ มาจดัระบบของข้อเท็จจริงหรือส่วนประกอบมาผสมผสานให้เป็นสิ่งส าเร็จรูปหน่วยใหม่ท่ี
แปลงไปจากเดมิ เกิดเป็นเร่ืองราวใหม ่เป็นทฤษฎี กฎ สมมตฐิาน หรือสตูรขึน้ 

6. การประเมินคา่ (evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตดัสินหรือลง
สรุปเก่ียวกบัคณุคา่เนือ้หา และวิธีการตา่งๆ โดยอาศยัเกณฑ์และมาตรฐานท่ีวางไว้ แบง่ออกเป็น 2 
ลกัษณะคือ 

6.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน เป็นความสามารถในการตัดสิน
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่โดยใช้เนือ้หาสาระในเหตกุารณ์นัน้เป็นเกณฑ์ในการตดัสิน 
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6.2 การแระเมินโดยอาศยัเกณฑ์ภายนอก เป็นความสามารถในการตัดสิน
เหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ท่ีไม่ได้ปรากฏตามเนือ้เร่ืองหรือเหตุการณ์นัน้ๆ แต่ใช้
เกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้มาใหม่ซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ตามหลักเหตุผล หรือเกณฑ์ท่ีสังคมหรือระเบียบ
ประเพณีก าหนดไว้ 

สมนึก ภัททิยธนี (2549, pp. 67-71) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีดีของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดงันี ้

1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทัง้ฉบับท่ี
สามารถวัดได้ตรงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการหรือวัดในสิ่งท่ีต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นย าความ
เท่ียงตรงจงึเปรียบเสมือนหวัใจของการทดสอบ 

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทัง้ฉบับท่ี
สามารถวดัได้คงท่ีคงวาไมเ่ปล่ียนแปลง ไมว่า่จะท าการสอบใหมก่ี่ครัง้ก็ตาม 

3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกาสให้มี
การได้เปรียบเสียบเปรียบในกลุม่ผู้ เข้าสอบด้วยกนัและไมเ่ปิดโอกาสให้ท าข้อสอบได้โดยการเดา 

4. ความลกึของค าถาม (Searching) หมายถึง ข้อสอบแตล่ะข้อนัน้จะต้องไม่ถาม
ผิวเผินหรือถามประเภทความรู้ความจ า แต่ต้องให้นกัเรียนน าความรู้ความเข้าใจไปคิดดดัแปลง
แก้ปัญหาแล้วจงึตอบได้ 

5. ความยั่วยุ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบท่ีนักเรียนท าด้วยความสนุก
เพลิดเพลิน ไมเ่บื่อหนา่ย 

6. ความจ าเฉพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข้อสอบท่ีมีแนวทางหรือทิศ
ทางการถามตอบชดัเจนไมค่ลมุเครือ ไมแ่ฝงกลเม็ดให้นกัเรียนงง 

7. ความเป็นปรนยั (Objective) โดยมีคณุสมบตั ิ3 ประการ 
7.1 ตัง้ค าถามให้ชดัเจน ท าให้ผู้ เข้าสอบทกุคนเข้าใจความหมายตรงกนั 
7.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกนั แม้วา่จะตรวจหลายครัง้หรือตรวจหลายคน 
7.3 แปลความหมายของคะแนนให้เหมือนกนั 

8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีจ านวนข้อสอบมาก
พอประมาณ ใช้เวลาสอบพอเหมาะ ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดท าแบบทดสอบด้วยความประณีต 
ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว รวมถึงสิ่งแวดล้อมในการสอบท่ีดี 

9. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกผู้ เข้า
สอบแบบทดสอบท่ีดีจะต้องมีอ านาจจ าแนกสงู 
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10. ความยาก (Difficulty) ขึน้อยู่กบัทฤษฎีท่ีเป็นหลกัยึด เช่น ตามทฤษฎีการวดั
แบบอิงเกณฑ์ ข้อสอบท่ีดีคือ ข้อสอบท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป หรือมีความยากพอเหมาะ ส่วน
ทฤษฎีการวดัผลแบบอิงเกณฑ์นัน้ความยากง่ายไม่ใช่สิ่งส าคญัสิ่งส าคญัอยู่ท่ีข้อสอบนัน้ได้วัดใน
จดุประสงค์ท่ีต้องการวดัได้จริงหรือไม่ ถ้าวดัได้จริงก็นบัว่าเป็นข้อสอบท่ีดีได้แม้ว่าจะเป็นข้อสอบท่ี
ง่ายก็ตาม 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557, pp. 97-99) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิโดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1. วิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบ
ควรเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์หลกัสตูรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูรเพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาสาระ
และพฤตกิรรมท่ีต้องการจะวดั โดยระบจุ านวนข้อสอบในแตล่ะเร่ืองและพฤตกิรรมท่ีต้องการจะวดั 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผล
การเรียนรู้ท่ีผู้ สอนมุ่งหวังจะให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนซึ่งผู้ สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน และการสร้างข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของ
ข้อสอบท่ีจะใช้วัดว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้และ
เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน แล้วศกึษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนัน้ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัและ
วิธีการเขียนข้อสอบ 

4. เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศัยหลักและวิธีการ
เขียนข้อสอบท่ีได้ศกึษามาแล้วในขัน้ท่ี 3 

5. ตรวจทานข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วในขัน้ท่ี 4 มีความถูกต้องตาม
หลกัวิชา มีความสมบรูณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลกัสตูร ผู้ออก
ข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครัง้ท่ีจะจดัพิมพ์และน าไปใช้ตอ่ไป 

6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์
ข้อสอบทัง้หมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าชีแ้จงหรือค าอธิบายวิธีตอบ
แบบทดสอบ (direction) และจดัวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 

7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
วิธีการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกบั
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กลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มท่ีต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงข้อสอบให้มีคณุภาพโดยสภาพการปฏิบตัจิริงของการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในโรงเรียนมกั
ไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึง
วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครัง้ตอ่ๆ ไป 

8. จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพหรือมี
คณุภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตดัทิง้หรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคณุภาพดีขึน้ แล้วจึงจดัท าเป็น
แบบทดสอบฉบบัจริงท่ีจะน าไปทดสอบกบักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวัด
ความสามารถการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการศึกษาด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นสมรรถภาพทางด้าน
สมองหรือสติปัญญาของบุคคลในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ส าหรับงานวิจยันีมุ้่งวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได้จากการตัง้ค าถามครอบคลมุพฤติกรรม 6 ด้านตามล าดบั
ขัน้ตอนการเกิดพฤติกรรมจากขัน้ต ่าสุดถึงสูงสุด คือ ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผู้ วิจยัเป็น
ผู้ สร้างขึน้มาเอง เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิจารณา
ครอบคลมุผลการเรียนรู้ในสาระท่ี 5 เร่ือง ความปลอดภยั หนว่ยการเรียนรู้ความปลอดภยัในชีวิต 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา (2547) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์แบบบรูณาการท่ีเน้นผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น เร่ือง ร่างกายมนษุย์ 
พบว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นนัน้ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้เป็นอย่างดี มีคณุลกัษณะและทกัษะท่ีพงึประสงค์ดีขึน้ ปฏิสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั
ของผู้ เรียนมีการพฒันาท่ีดีขึน้ นอกจากนีย้งัพบอีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบนีย้งัช่วยให้ผู้ เรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ เรียน และผู้ เรียนมี
ความสขุ สนกุสนานกบัการเรียน 

อรุณี เมืองนา (2553) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ในวิชางานธุรกิจ ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานธุรกิจและมี
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ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับงานธุรกิจมากขึน้ และยงัมีความพึงพอใจในรูปแบบการ
สอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

นรินทร์ วงค์ค าจนัทร์ (2558) ได้ท าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบ Active ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัเร่ือง ปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึน้ รู้จกัคิดสร้างสรรค์ คิดริเร่ิม คิดยืดหยุ่น คิดคล่อง และคิด
ละเอียดลออ ได้ดีขึน้ 

นันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์ (2560) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการสอนกีฬา
บาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า กระบวนการจดัการสอนแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกได้พฒันาทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ดีขึน้ ดีกว่ากระบวนการสอนแบบปกติ 
นอกจากนีย้งัพัฒนาสมรรถนะท่ีส าคญัของผู้ เรียนทัง้ 12 ด้านได้มากกว่ากระบวนการสอนแบบ
ปกติอีกด้วย ได้แก่ กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
การส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดและความร่วมมือ ความรู้และข้อมลูจากส่ือสารสนเทศ ความรู้และ
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์จากส่ือ ความรู้และข้อมูลจากเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับตวั ความ
กล้าแสดงออกและเป็นตวัของตวัเอง ความมีทกัษะสงัคม ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ความรับผิดชอบเช่ือถือได้ และภาวะความเป็นผู้ น าและความ
รับผิดชอบ โดยกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกมีระดบัความคิด
เหนรวบอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตา่งจากกลุม่ท่ีได้รับกระบวนการสอนแบบปกติท่ีอยู่ในเกณฑ์มาก 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
วูด (2008)  ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิง รุก วิชาคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศกึษาในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเน้นให้มีการเคล่ือนไหว
ของร่างกายระหว่างการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถกระตุ้นให้
นกัเรียนได้พดู ได้ส่ือสารกบัทัง้ครูและเพ่ือนนกัเรียนมากขึน้ ท าให้มีความสนใจในระหวา่งการเรียน
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีความเข้าใจในเนือ้หา
อยา่งลกึซึง้  

วีลเลอร์ (2007) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาพีชคณิตของนักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 ท่ีสงเสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ผลการศกึษาพบว่า 
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีประสิทธิภาพมากในการเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ท่ี



 56 
 
ให้นักเรียนเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดขัน้สูงซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

โคเมีย และไรอัน (2006) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีใช้ในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้บทละคร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก การเรียนรู้จากการ
เคล่ือนไหว การเรียนจากสญัลกัษณ์การเรียนจากการเล่น การเรียนจากการใช้บทบาททางสงัคม
และการศกึษาทางกายภาพ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสงูขึน้และนกัเรียน
มีเจคติท่ีดีตอ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึน้แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุกมีระดบัสงูขึน้ทางด้านปฏิสมัพนัธ์สงัคม ความสามารถในการแก้ปัญหา การท างานกลุม่ การ
ระดมสมอง ความสัมพันธ์ให้องเรียนดีขึน้ และทักษะทางด้านจิตพิสัยนักเรียนเรียนด้วยความ
สนกุสนาน 

อคิโนกลู และแทนโดแกน (2006) มหาวิทยาลัยมาร์มารา อิสตนับูล ประเทศตุรกี 
ศกึษาผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนเกรด 7 โรงเรียนรัฐบาลในรัฐอิสตันบูล ประเทศตุรกี พบว่า การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เชิงรุกดีขึน้ มีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึน้ ความคิดรวบ
ยอดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวัดได้จากการใช้ค าถามปลายเปิด พบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์มากขึน้ สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ดีขึน้ 
 
 
 
 



  

บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1. แบบแผนการวิจยั 
 2. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ รูปแบบการวิจยัโดย
ใช้กลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลอง แบบ Randomized Control Group , Pretest – Posttest Design 
ดงัตารางท่ี 3 (สิริลกัษณ์ ตีรณธนากลุ, 2554, p. 29) 
 

ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั 
 

กลุ่ม ก่อนสอบ การทดลอง หลังสอบ 

RE T1E X T2E 
RC T1C ~ T2C 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
RE       แทน      กลุม่ทดลอง 
RC    แทน     กลุม่ควบคมุ 
X     แทน    การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
~     แทน    การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ
T1E     แทน    การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลอง 
T2E     แทน    การทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 
T1C        แทน    การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ควบคมุ 
T2C       แทน    การทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อกลุ่มของโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย อ าเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 13 โรงเรียน รวม 521 คน 
 
ตาราง 4 จ านวนประชากรในการวิจยั 
 

กลุ่มโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้องเรียน 
โรงเรียนชมุชนบ้านปาตา 67 2 
โรงเรียนบ้านทา่กนุ 17 1 
โรงเรียนบ้านทา่ดา่น 19 1 
โรงเรียนบ้านทา่พง 18 1 
โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 24 1 
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 25 1 
โรงเรียนบ้านบดีู 80 2 
โรงเรียนยะหร่ิง 122 4 
โรงเรียนบ้านบางป ู 66 2 
โรงเรียนบ้านบือเจาะ 12 1 
โรงเรียนบ้านฝาง 26 1 
โรงเรียนบ้านเฑียรยา 20 1 
โรงเรียนชมุชนบ้านตาแกะ 25 1 

รวม 521 19 

 
 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบกลุ่ม ใช้หน่วยของโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งได้ โรงเรียน
ยะหร่ิง มีประชากรท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทัง้หมด 4 ห้อง 122 คน และท าการสุ่ม

ข้อมลูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตานีเขต 1 (กลุม่โรงเรียนยะหร่ิง)
แหลมทราย). 7 มีนาคม 2560. 
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แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) อีกครัง้โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพ่ือเลือก
กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ อนัได้มาซึง่ห้อง ป.5/2 มีนกัเรียนทัง้หมด 29 คน เป็นกลุม่ควบคมุ ใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และห้อง ป.5/3 มีนักเรียนทัง้หมด 29 เป็นกลุ่มทดลอง ใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพล

ศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา 
2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ วิชาสขุศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและ

พลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา 
3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสขุศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและ

พลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา 
4. แบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัวิชาสขุศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษา

และพลศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตัวเรา
ประเมินโดยครูผู้สอน 
 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือ
กบัตวัเรา 

การสร้างและหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยาน่ารู้  สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือ
กบัตวัเรา มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนยะหร่ิง 

1.2 วิเคราะห์รายละเอียดตวัชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือ
น ามาใช้ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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1.4 ศึกษารายะเอียดเนือ้หาสาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต หน่วยการเรียนรู้
เร่ือง ยาและสารเสพติดให้โทษ และ เร่ือง อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ ในคู่มือครูสุข
ศึกษาและพลศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 และหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 

1.5 จัดหน่วยการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนยะหร่ิง ในสาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต เร่ือง ยาและสารเสพ
ติดให้โทษ และ เร่ืองอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งเนือ้หาได้เป็น 3 เร่ือง 
ได้แก่ 1) ยานา่รู้ 2) สารเสพตดิให้โทษ 3) ส่ือกบัตวัเรา 

1.6 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน  
แผนท่ี 1-2 เร่ือง ยานา่รู้   จ านวน 3 คาบ 
แผนท่ี 3-5 เร่ือง สารเสพตดิให้โทษ  จ านวน 5 คาบ 
แผนท่ี 6-7 เร่ือง ส่ือกบัตวัเรา   จ านวน 3 คาบ 

รวม            จ านวน 11 คาบ 
ซึ่งแตล่ะแผนประกอบด้วยมาตรฐานและตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคญั 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย
กิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะแผนเป็นการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้
น าเข้าสูบ่ทเรียน 2) ขัน้การเรียนรู้ร่วมกนั 3) ขัน้สรุปและอภิปรายผล 4) ขัน้ประเมินผล 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเขียนขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไขและให้ค าปรึกษา ปรับแก้ตามค าแนะน าของกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการ
สอน จ านวน 1 ทา่น เพ่ือประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคะแนน ดงันี ้

ก าหนดการให้คะแนน 
5 คะแนน มีความเหมาะสม ระดบัมากท่ีสดุ 
4 คะแนน มีความเหมาะสม ระดบัมาก 
3 คะแนน มีความเหมาะสม ระดบัปานกลาง 
2 คะแนน มีความเหมาะสม ระดบัน้อย 
1 คะแนน มีความเหมาะสม ระดบัน้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์การแปลผล (พิสณ ุฟองศรี, 2553) 
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คา่เฉล่ีย          แปลผล  
4.21 – 5.00        เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20        เหมาะสมมาก 
2.61 – 3.40        เหมาะสมปานกลาง 
1.81 – 2.60        เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.80        เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ประเมินคุณภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียแต่ละรายการประเมิน
ตามความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา และขัน้ตอนการ
ท ากิจกรรม ซึ่งผลจากการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เทา่กบั 4.16 แปรผลช่วงของ
ความเหมาะสมอยูใ่นระกบัมาก  

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจยั 

2. ขัน้ตอนในการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา
และพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา 

การสร้างและหาคณุภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา มี
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวัดและประเมินผลกล่มสาระการ
เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  

2.2 วิเคราะห์ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน    
ยะหร่ิง 

2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมผลการเรียนและได้น าการจ าแนกพฤติกรรมในการเรียนรู้ รายละเอียดดงั
ตาราง 5 
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ตาราง 5 วิเคราะห์ข้อสอบของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
 

ตัวชีวั้ด 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

ระดับพฤตกิรรม 

รวม 
(ข้อ) 

ความรู้/
จ า 
(ข้อ) 

ความ
เข้าใจ 
(ข้อ) 

การ
น าไปใช้ 
(ข้อ) 

วเิคราะห์ 
(ข้อ) 

สังเคราะ
ห์ (ข้อ) 

ประเมนิค่า
(ข้อ) 

สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ 

พ 5.1 ป.5/1 
วิ เ ค ร า ะ ห์
ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด 

จ า แ น ก ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อการใช้สาร
เสพติดได้ 

2 1           2 1 

ร ะ บุ แ ล ะ อ ธิ บ า ย
เ ก่ี ย วกับ ปั จ จั ยที่ มี
อิทธิพลต่อการใช้สาร
เสพติดได้ 

  2 1         2 1 

บอกวิธีการป้องกัน
และแก้ไข เ ก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้สารเสพติดได้ 

    4 2 2 1     6 3 

พ 5.1 ป.5/2 
วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของ
การใช้ยาและ
สารเสพติด ที่มี
ผลต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ 
สั ง ค ม  แ ล
สติปัญญา 

อธิบายผลกระทบของ
การใช้สารเสพติดได้ 

      2 1   2 1 4 2 

บอกความส าคญัของ
การใช้ยาได้ 

2 1           2 
 

1 
 

อ ธิบายผลกระทบ
จากการใช้ยาในทาง
ที่ผิดได้ 

  2 1 2 1       4 2 

พ 5/1 ป.5/3 
ปฏิบัติตนเพ่ือ
ค ว า ม
ปลอดภัยจาก
การใช้ยาและ
หลีกเลี่ยงสาร
เสพติด 

บอกวิธีการหลีกเลี่ยง
สารเสพติดได้ 

    2 1       2 1 

เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ต ร ะ ห นั ก ใ น
ความส าคัญของการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

        2 1 2 1 4 2 

การปฏิบัติ ตน เ พ่ื อ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ยา 

  2 1 4 1       6 3 
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ตาราง 5 (ตอ่)  
 

ตัวชีวั้ด 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

ระดับพฤตกิรรม 

รวม 
(ข้อ) 

ความรู้/
จ า 
(ข้อ) 

ความ
เข้าใจ 
(ข้อ) 

การ
น าไปใช้ 
(ข้อ) 

วเิคราะห์ 
(ข้อ) 

สังเคราะ
ห์ (ข้อ) 

ประเมนิค่า
(ข้อ) 

สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ สร้าง ใช้ 

พ 5.1 ป.5/4 
วิ เ ค ร า ะ ห์
อิท ธิพลของ
สื่ อ ที่ มี ต่ อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สขุภาพ 

อธิบายอิทธิพลของ
อินเทอร์เน็ตและเกม
ที่ มี ต่ อ พ ฤติ ก ร ร ม
สขุภาพ  

    2 1       2 1 

การป้องกันอันตราย
จ า ก ก า ร ใ ช้
อินเทอร์เน็ตและการ
เลน่เกมได้  

    2 1     2 1 4 2 

อธิบายอิทธิพลของ
สื่ อ โทรทัศ น์ที่ มีต่อ
พฤติกรรมสขุภาพ 

      2 1     2 1 

จ าแนกสัญลักษณ์
แ ส ด ง ก ลุ่ ม ผู้ ช ม
รายการโทรทศัน์ 

2 1           2 1 

รวม 6 3 8 4 14 7 6 3 2 1 6 3 42 20 

 
2.4 น าตารางวิเคราะห์ข้อสอบของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เสนอ

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสม 
2.5 สร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับ

ตวัเรา เป็นปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ทัง้หมดจ านวน 42 ข้อ เพ่ือคดัเลือกมาใช้จริง 20 ข้อ 
2.6 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เร่ือง ยาน่ารู้  สารเสพติดให้โทษ 

และ ส่ือกบัตวัเรา เสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไขและให้ค าปรึกษา 
ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา 
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผล จ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม 
ตวัเลือก ความสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการวดั ความถกูต้องด้านภาษา และความเท่ียงตรง
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ด้านเนือ้หา โดยพิจารณาหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะทา่นจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้

ให้คะแนน 1 เม่ือผู้ เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อสอบนัน้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ให้คะแนน 0 เม่ือผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบนัน้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

ให้คะแนน -1 เม่ือผู้ เช่ียวชาญแน่ใจวา่ข้อสอบนัน้ไม่สอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ 

โดยน าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เป็นรายข้อ และคดัเลือกเอาข้อสอบท่ีมีค่าเฉล่ียของผลดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) เทา่กบั 1 มาใช้ 

2.7 น าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ในข้อ 2.6 
มาจัดพิมพ์และน าไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนยะหร่ิง ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ซึง่เป็นกลุม่นกัเรียนท่ีได้เรียน เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือ
กบัตวัเรา 

2.8 น าคะแนนมาวิเคราะห์คณุภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายข้อ 
ได้แก่ คา่ความยากง่าย (p) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีคา่ระหว่าง .40 ถึง .80 และ
คา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่มีคา่ระหวา่ง .20 ถึง .53 

2.9 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคัดเลือกไว้ทัง้ 20 ข้อ มาวิเคราะห์
คณุภาพแบบวัดทัง้ฉบบัเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช่สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ตสัน ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ฉบบั
เทา่กบั .73 

2.10 น าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างส าหรับการวิจยั 
3. ขัน้ตอนในการสร้างแบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนั ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3.1 การสร้างและหาคณุภาพของแบบวดัทกัษะการท างานร่วมกัน ประเมินโดย
ครูผู้สอน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการท างานร่วมกนั 
3.1.2 วิเคราะห์กรอบการสร้างแบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนั 
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3.1.3 สร้างตารางวิเคราะห์แบบวดัทกัษะการท างานร่วมกันตามพฤติกรรม
โดยแบง่ออกเป็น 3 ทกัษะยอ่ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 
ตาราง 6 วิเคราะห์แบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนัตามพฤตกิรรม ประเมินโดยครู 
 

 
3.1.4 น าตารางวิเคราะห์ข้อสอบเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์

พิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสม 
3.1.5 สร้างแบบวัดทักษะการท างานร่วมกัน เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม 

ทัง้หมดจ านวน 20 ข้อ เพ่ือคดัเลือกมาใช้จริง จ านวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้
5 หมายถึง พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัไิด้ซึง่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัไิด้ซึง่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัไิด้ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

พฤตกิรรมบงชี ้
จ านวน (ข้อ) 
สร้าง ใช้ 

1. ทกัษะการจดัตัง้
กลุม่ 
 

- การจดัตัง้ภาระหน้าท่ีของกลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์และแบง่หน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุม่ 
การใช้ระยะเวลาในการจดัตัง้และการเข้าร่วมกลุม่ 

6 3 
 

2. ทกัษะการ
ปฏิบตังิานของ
สมาชิกภายในกลุม่ 

- การ ร่วมมือในการปฏิบัติการจัดการกลุ่มสู่
ความส าเร็จ ความพยายามปฏิบตัิตนในการท างาน
ในฐานะสมาชิกท่ีดีของของกลุ่ม ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่ม  รวมไปถึงความเข้าใจใน
กระบวนการท่ีดี และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือซึ่งกัน มีการวางแผนงาน
และขัน้ตอนการด าเนินงาน 

9 4 

3. ทกัษะการคิด/
สร้างสรรค์/น าเสนอ
ผลงาน 

- การทบทวนเนือ้หา การแก้ปัญหา การสืบค้น
ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปท่ีตรงกัน และการ
น าเสนอผลงาน 

6 3 

รวม 20 10  
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2 หมายถึง พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัไิด้ซึง่อยูใ่นระดบัน้อย  
1 หมายถงึ พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัไิด้ซึง่อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

3.1.6 น าแบบวัดทักษะการท างานร่วมกัน เสนอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไขและให้ค าปรึกษา ปรับแก้ตามค าแนะน าของกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดผล 
จ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม ความสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 
ความถกูต้องด้านภาษา และความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา โดยพิจารณาหาคา่ดชันีความสอดคล้องซึ่ง
ผู้ เช่ียวชาญแคล่ะทา่นจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้

ให้คะแนน 1 เ ม่ือผู้ เ ช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อสังเกตนัน้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมบงชี ้

ให้คะแนน 0 เม่ือผู้ เ ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสังเกตนัน้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมการบง่ชี ้

ให้คะแนน -1 เม่ือผู้ เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อสังเกตนัน้ไม่สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมบง่ชี ้

โดยน าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เป็นรายข้อ และคดัเลือกเอาข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
เทา่กบั 1 มาใช้ 

3.1.7 น าแบบวดัทกัษะการท างานร่วมกันไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างส าหรับการ
วิจยั 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง ยาน่ารู้ 

สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา เพ่ือให้ปฏิบตัตินได้อยา่งถกูต้อง 
2. ก่อนด าเนินการสอน ผู้ วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา โดยใช้เวลา 1 คาบ 
เป็นเวลา 50 นาที และน าคะแนนท่ีได้มาบนัทกึผลเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
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3. ในการด าเนินการสอน ผู้ วิจยัท าหน้าท่ีด าเนินการสอนด้วยตนเองซึ่งใช้แผนการ
จดัการรู้เชิงรุก เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา โดยใช้เวลา 11 คาบ คาบละ 50 
นาที 

4. ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา ผู้ วิจยัได้ท าการ
สงัเกต และประเมินผลทกัษะการท างานร่วมกนั และน าคะแนนท่ีได้บนัทกึเป็นคะแนนหลงัเรียน 

5. เม่ือการด าเนินการสอนเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัน าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา มาให้
กลุ่มตวัอย่างท าอีกครัง้ โดยใช้เวลา 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาที และน าคะแนนท่ีได้บนัทึกผลเป็น
คะแนนหลงัการทดลอง 

6. ตรวจให้คะแนนแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา และแบบวัดทักษะการท างาน
ร่วมกนั ท่ีได้จากข้อ 2 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ไปวิเคราะห์คา่ทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test for Dependent Samples  

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก กบั การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิเร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบั
ตวัเรา โดยใช้สถิต ิt-test for Independent Samples 

3. เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการท างานร่วมกันของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง ยานา่รู้ สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา กบัเกณฑ์ โดย
ใช้สถิต ิOne-sample t-test 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติสิ าหรับวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง ยาน่ารู้ สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย
ของระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยาและสารเสพติดให้โทษ และ เร่ือง อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฤติกรรม
สขุภาพ 

2.1 คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประการเรียนรู้: IOC (ล้วน 
และองัคณา สายยศ, 2539, pp. 248-249) 

2.2 คา่ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
2.3 คา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้ KR-20 ของ คเูดอร์ ริชาร์ตสนั (ล้วน และองัคณา 

สายยศ, 2539, p. 215) 
3. แบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

3.1 คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบสงัเกตกบัพฤติกรรมบง่ชี ้IOC (ล้วน 
และองัคณา สายยศ, 2539, pp. 248-249) 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้สตูร t-test for Dependent Samples 
2.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กบั การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิโดยใช้สตูร t-test for Independent 
Samples 

2.3 เป รียบเ ทียบคะแนนทักษะการท างาน ร่วมกันของนัก เ รียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กบัเกณฑ์ โดยใช้สตูร One-sample t-test 

 



  

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา       

สขุศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกันของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้   
เชิงรุก กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ท่ีทดลองด้วยการจดัการเรียนรู้
เชิงรุก จ านวน 29 คน และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 29 คน ซึ่งผู้ วิจยัได้ด าเนินการทดลองตาม
ขัน้ตอน และประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของนกัเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคลุมด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นการตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัขอเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ตามล าดบัโดยแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาสขุศกึษา ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก  

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n  แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ทดลอง 

�̅�  แทน  คะแนนเฉล่ีย 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน การตรวจสอบความแตกตา่งคะแนน 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาสขุศกึษา ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามของการวิจัยข้อท่ี 1 และ 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
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และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผู้ วิจยัขอน าเสนอในรูปแบบคะแนนรายบุคคล และคะแนนเฉล่ีย
ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคลมุ ดงัตาราง 8 

 
ตาราง 7 ผลคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียนของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี2 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ(คะแนนเตม็ 
20 คะแนน) 
 

เลขที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
1 8 8 12 18 
2 5 9 7 17 
3 10 9 13 19 
4 6 10 11 16 
5 7 8 13 19 
6 8 6 10 14 
7 3 7 6 18 
8 10 9 14 17 
9 6 7 9 17 
10 3 9 6 18 
11 3 8 5 16 
12 3 5 6 18 
13 10 10 14 19 
14 8 4 8 10 
15 8 11 12 17 
16 6 10 11 18 
17 5 7 10 15 
18 10 6 11 16 
19 12 10 15  18 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

 

เลขที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

กลุ่มควบคลุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคลุม กลุ่มทดลอง 
20 8 10 10 18 
21 10 6 12 15 
22 12 9 14 15 
23 13 7 17 16 
24 10 10 15 17 
25 9 6 15 13 
26 8 6 9 14 
27 6 5 7 14 
28 5 8 6 17 
29 10 10 12 19 
รวม 222 230 310 478 

ค่าเฉล่ีย 7.66 7.93 10.69 16.48 

 
ตาราง 7 จะเห็นได้ว่าคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของกลุม่

ทดลอง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เท่ากับ 7.93 และค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เทา่กบั 16.48 เม่ือทราบผลคา่เฉล่ีย
ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน จึงท าการทดสอบความแตกตา่งของ
ผลคะแนน ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน
วิชาสขุศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก 
n �̅� S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 29 7.93 1.89 
28.11 .000* 

หลงัเรียน 29 16.48 2.10 

 
จากตาราง 7 และ 8 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ของ

นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนรวมก่อนเรียน 

230 คะแนน  (�̅� = 7.93, S.D. = 1.89) คะแนนรวมหลังเรียน 478 คะแนน (�̅� = 16.48, S.D. = 
2.10) เม่ือตรวจสอบความแตกตา่งด้วย t – test แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนัแล้ว พบวา่ t = 28.11 ซึง่มี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากผลการวิเคราะห์กล่าวได้ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน ของ
นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กล่าวคือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

จากตาราง 7 จะเห็นได้ว่าคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของ
กลุ่มควบคลมุ ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 7.66 และคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มควบคลุม ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 10.69 เม่ือ
ทราบผลค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน จึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งของผลคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ดงัแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบปกต ิ
n �̅� S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 29 7.66 2.84 
10.27 .000* 

หลงัเรียน 29 10.69 3.32 

 
จากตาราง 7 และ 9 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ของ

นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนรวมก่อน

เรียน 222 คะแนน  (�̅�= 7.66, S.D. = 2.84) คะแนนรวมหลงัเรียน 310 คะแนน (�̅�= 10.69, S.D. 
= 3.32) เม่ือตรวจสอบความแตกตา่งด้วย t – test แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนัแล้ว พบวา่ t = 10.27 ซึง่
มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากผลการวิเคราะห์กล่าวได้ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน ของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีเรียนวิชาสขุศกึษา
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กล่าวคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่าผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตาราง 7 จะเห็นได้ว่าคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของ
กลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เท่ากบั 7.93 คา่เฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนของกลุม่ควบคลมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เทา่กบั 7.66 และ คา่เฉล่ียของ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เท่ากับ 
16.48 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเรียนของกลุ่มควบคลุม ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 10.27 เม่ือทราบผลค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสขุศกึษา ก่อนเรียน และหลงัเรียน การจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัแสดงในตาราง 

10 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาสขุศกึษา
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n �̅� S.D. t Sig. 
หลงัเรียนรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้แบบปกติ 
29 10.69 3.32 

7.95 .000* 
หลงัเรียนรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้เชิงรุก 
29 16.48 2.10 

 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ วิชาสขุศกึษามีคะแนนรวมก่อนเรียน 310 คะแนน  (�̅� = 10.69, 
S.D. = 3.32) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้เชิง วิชาสขุศกึษามีคะแนนรวมก่อนเรียน 478 คะแนน  (�̅� = 16.48, S.D. = 
2.10) เม่ือตรวจสอบความแตกต่างด้วย t – test แบบเป็นอิสระต่อกันแล้ว พบว่า t = 7.95 ซึ่งมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากผลการวิเคราะห์กลา่วได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ของนกัเรียนชว่งชัน้
ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกตวิิชาสขุศกึษา  และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียน ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชา
สุขศึกษา แตกต่างกัน กล่าวคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษา สูงกว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติวิชาสขุ
ศกึษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตอนท่ี 2 ทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน

วิชาสขุศกึษาด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 3 ทักษะการท างานร่วมกันของ

นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษา กบัเกณฑ์ 
ร้อยละ 70  

 



 77 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ปรากฏผลดงันี ้
1. การประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั ของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษา ซึ่งประเมินโดยครูแล้วน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ รายละเอียดดงั
ตาราง 11 

 
ตาราง 11 ผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชา
สขุศกึษา 
 

พฤตกิรรม �̅� S.D. เปอร์เซ็นต์ ระดับ ล าดับที่ 
องค์ประกอบด้านทักษะการจัดตัง้กลุ่ม 
1. มีการวางแผนและปรึกษากนัในกลุม่ 
2. ก าหนดภาระหน้าท่ีของสมาชิกอย่าง
ทัว่ถึงและเหมาะสม 

3. เข้าร่วมปฏิบตักิิจกรรมตรงตามเวลา
ก าหนด 

 
3.94 

 
4.12 

 
4.14 

 
0.46 

 
0.67 

 
0.38 

 
78.86 

 
82.38 

 
82.86 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
8 
 
4 
 
3 

รวม 4.07 0.50 81.37 มาก 3 
องค์ประกอบด้านทักษะการ
ปฏิบัตงิานของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4. เสนอความคิด แลกเปล่ียนความ
คดิเห็นกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
5. รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
6. ใช้ภาษาอยา่งเหมาะสม 
7. ปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

4.02 
4.14 
4.05 
4.81 

 
 
 

0.41 
0.61 
0.49 
0.40 

 
 
 

80.48 
82.86 
80.95 
96.19 

 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 

 
 
 
7 
3 
6 
1 

รวม 4.26 0.48 85.12 มาก 1 
 
 
 
 



 78 
 
ตาราง 11 (ตอ่)  
 

พฤตกิรรม �̅� S.D. เปอร์เซ็นต์ ระดับ ล าดับที่ 
องค์ประกอบด้านทักษะการคิด/
สร้างสรรค์/น าเสนอผลงาน 
8. เสนอผลงานได้อยา่งชดัเจนมี
ประสิทธิภาพ 
9. ผลงานมีลกัษณะสร้างสรรค์ 

10. ผลงานถกูต้องตรงตามจดุประสงค์
และสมบรูณ์ 

 
 
 

4.17 
4.12 
4.07 

 
 
 

0.35 
0.45 
0.26 

 
 
 

83.33 
82.38 
81.43 

 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 
 
2 
4 
5 

รวม 4.12 0.36 82.38 มาก 2 
รวมทุกข้อ 4.16 0.48 83.17 มาก  

 
จากตาราง 11 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงานร่วมกันของนกัเรียนท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษา ซึง่ประเมินโดยครู พบวา่ นกัเรียนท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกมีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงทกัษะการท างานร่วมกนั คดิเป็นร้อยละ 83.17  

เม่ือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบว่า นกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุ
ศกึษา แสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีกลุม่ได้ปฏิบตัมิากท่ีสดุเรียงล าดบัดงันี ้ปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลา
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 96.19) รองลงมาได้แก่ รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง (ร้อยละ 83.33) 
เสนอผลงานได้อย่างชดัเจนมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 83.33) เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมตรงตามเวลา
ก าหนด (ร้อยละ 82.86) รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง (ร้อยละ 82.86) ก าหนด
ภาระหน้าท่ีของสมาชิกอย่างทั่วถึงและเหมาะสม (ร้อยละ 82.38) ผลงานมีลักษณะสร้างสรรค์ 
(ร้อยละ 82.38) ผลงานถูกต้องตรงตามจุดประสงค์และสมบูรณ์ (ร้อยละ 81.43) ใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ 80.95) เสนอความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกภายในกลุม่ (ร้อยละ 
80.48) และมีการวางแผนและปรึกษากนัในกลุม่ (ร้อยละ 78.86) 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
วิชาสขุศกึษา กบัเกณฑ์ 
 

การประเมินทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

จ านวนข้อ
(n) 

เปอร์เซ็นต์ S.D. t Sig. 

คะแนนการประเมิน 10 83.17 4.77 8.73 .000* 

 
จากตาราง 11 และ 12 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการท างานร่วมกัน

ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษาจ านวน 
10 ข้อ กับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ร้อยละ 70 มีเปอร์เซ็นต์เฉล่ียเท่ากับ 83.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 4.77 เม่ือตรวจสอบด้วย t – test พบว่า คา่ t เท่ากบั  8.73 ซึ่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

จากผลการวิเคราะห์กล่าวได้ว่าผลคะแนนทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนช่วง
ชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 



  

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษาท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกันของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้
ด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงั
เรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการ
ท างานร่วมกนัหลงัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70  ประชากรในการวิจยั
ครัง้นี ้ได้แก่นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในกลุ่มโรงเรียนยะหร่ิงแหลมทราย อ าเภอ
ยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัปัตตานี เขตพืน้ท่ีก่ีศกึษาปัตตานีเขต 1 จ านวน 521 คน ตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี เขตพืน้ท่ีก่ีศกึษาปัตตานีเขต 1 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 58 คน โดยแบง่เป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 29 คนเป็นกลุ่มควบคลุม ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 จ านวน 29 คน เป็นกลุ่มทดลอง ใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก วิชาสขุศกึษา กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
5 เร่ือง ยาน่ารู้  สารเสพติดให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา   แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุข
ศกึษา กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ยานา่รู้  สารเสพตดิ
ให้โทษ และ ส่ือกับตวัเรา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.53 และมีคา่
ความเช่ือมัน่ 0.73 และแบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัวิชาสขุศกึษา กลุม่สาระการเรียนรู้สุข
ศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง เร่ือง ยานา่รู้  สารเสพตดิให้โทษ และ ส่ือกบัตวัเรา 
โดยมีการประเมินโดยผู้ ประเมินคือครูผู้ สอน และประเมินโดยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
โดยทดสอบคา่ ที แบบไม่เป็นอิสระตอ่กัน (t – test for Dependent sample)  การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติท่ีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนท่ีสอนด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดย
ทดสอบคา่ ที แบบเป็นอิสระตอ่กนั (t – test for Independent sample)   การวิเคราะห์ข้อมลูและ
สถิติท่ีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้
เชิงรุก กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิโดย
ทดสอบค่า ที แบบเป็นอิสระต่อกัน ( t – test for Independent)   การศึกษาทักษะการท างาน

ร่วมกนัใช้การหาคา่เฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา่ร้อยละ (%) การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) และการทดสอบค่า ที เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (One Sample t – test) สรุป
ผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษาท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 สรุปผลการวิจยัดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
แตกต่างกัน โดยคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ระหว่างนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 แตกตา่งกนั โดยคะแนนสอบของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกสงูกวา่คะแนนสอบของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

3. ผลคะแนนทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
ท่ีประเมินโดยครู และประเมินโดยนกัเรียน มีผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกันสงูกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสขุศกึษาท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 สามารถน าไปสูก่ารอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1. จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจากการท่ีนักเรียน
อาจจะมีความรู้พืน้ฐานบางส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่นกัเรียนอาจจะเคยได้รับประสบการณ์จากการเรียน
การสอนมาบ้างแล้วในระดบัชัน้ท่ีต ่ากว่า หรือการได้รับข้อมูลจากข่าวสาร การสนทนา ซักถาม 
อา่นหนงัสือ หรือส่ือตา่งๆ ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง จงึได้คะแนนจากการสอบในระดบัหนึง่ในคะแนน
ของข้อสอบก่อนเรียน  แต่หลงัจากนกัเรียนได้เรียนวิชาสุขศึกษา ท่ีสอนด้วยจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ปรากฏว่า การสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกว่าการสอบก่อนเรียน นัน่แสดงว่าการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองร่วมกบัเพ่ือนได้ เพราะการจดัการเรียนรู้เชิงรุกเน้นการเรียนตามความ
สนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียน มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ เน้นกระบวนการท างานร่วมกนั 
ความร่วมมือ ความสามคัคีกนัภายในกลุม่ มีกิจกรรมกระตุ้นความคิด สนกุสนาน ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคดิของ สรุพล พะยอมแย้ม (2548, p. 73) กลา่ววา่ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมี
อิสระหรือทางเลือกในการท ากิจกรรมการเรียนพร้อมๆ กบัความรู้สึกรับผิดชอบในการท ากิจกรรม
นัน้ ซึ่งอิสระความรับผิดชอบจะได้รับมากน้อยอย่างไรนัน้ต้องให้สมัพนัธ์กับวยัและวุฒิภาวะของ
ผู้ เรียน  สอดคล้องกบั วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542, p. 34) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมี
ความรู้ความสามารถแตกตา่งกนั โดยท่ีแตล่ะคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ 
และในความส าเร็จของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปล่ียนความคิด การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมทัง้การเป็นก าลงัใจให้แก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อน โดยครูต้องคอย
ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของสมาชิกกลุม่ทกุกลุ่มอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิทยา 
อินทรัุตน์ (2557, p. 66) ซึง่ได้ท าการศกึษาผลการจดัการเรียนสอบวิทยาศาสตร์เชิงรุกเพ่ือสง่เสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนโดยวิธีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และยงัสอดคล้องกับความเห็นของวทญัญู วุฒิวรรณ์ (2553, p. 
74) ท่ีได้ท าการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีความสขุ ยิม้แย้มแจม่ใส กระตือรือร้นในการ
เรียนและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน นอกจากนีย้งัสามารถส่ือสารและท างานร่วมกัน
กบัเพ่ือนนกัเรียนได้ดี กล้าแสดงความคดิเห็น ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างมีระบบ มีขัน้ตอน รู้สึกสนุกสนานกับการค้นคว้าหาข้อมูล ส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุกสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกหนด 

 
2.  จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนระหว่างนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ของ
กลุ่มทดลอง กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนสงูคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ การ
เรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ส่วน
ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งท าให้
ผู้ เรียนได้ค้นพบความรู้ พัฒนาความสามารถ เกิดเจคติท่ีดีและมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จดจ า และประมวลผลข้อมูล ท่ีเรียน 
และท าให้บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมาย และน่าสนใจทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน 
(จินดาตน์ โพธ์ินอก, 2560: ออนไลน์) นอกจากนีก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกยงัเป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเอง มีความสกุสนาน ต่ืนเต้น การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ไม่เกิดความน่าเบื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎีกรวยประสบการณ์
ของ Edgar Dale ท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาข้อมูลและสรุปไว้ว่า การจดัการเรียนรู้เชิงรับ (Passive 
Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านการอ่าน ฟัง ด ูการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเหล่านีท้ าให้ผู้ เรียน
สามารถจดจ าได้เพียงร้อยละ 10-50 ซึง่แตกตา่งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีมี
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การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ และการลงมือปฏิบตัิ 
หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าความรู้เหลา่นัน้ได้มากขึน้ถึงร้อย
ละ 70-90  กระบวนการในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จงึถือได้วา่เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสามารถรักษาผลการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับไว้ได้นานและมากกว่ากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้อง
กับการท างานของสมองท่ีเก่ียวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจดจ าสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม และสิ่งแวดล้อม มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิจริง สามารถ
เก็บความจ าไว้ในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยงัคงอยู่ได้
ในปริมาณท่ีมากกวา่ และระยะยาวกวา่   

 
3. ผลจากการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

เชิงรุก พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีคะแนนทกัษะการท างานร่วมกนัซึ่งประเมิน
โดยครูอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 83.17 สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทกัษะการท างานร่วมกันท่ีเกิดขึน้ของนกัเรียน เป็นเพราะผู้สอนได้พยายามชีแ้นะแนวทางในการ
ท างานร่วมกนัว่าสมาชิกในกลุม่ต้องชว่ยกนัท างาน รับผิดชอบในหน้าท่ีและภาระงานของกลุม่ของ
ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์นสนัและ จอนห์สนั (1996, p. 15) ท่ีว่าการท างานร่วมกัน 
คือ การพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน การปฏิสมัพนัธ์แบบตวัต่อตวั ความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
กลุ่ม ทกัษะทางสงัคม สอดคล้องกบั แนวคิดของลดัดา ศิลาน้อย (2534, p. 33)  ท่ีกล่าวถึงวิธีการ
พฒันาทกัษะการท างานร่วมกัน คือ 1) การแบ่งกลุ่ม ต้องใช้วิธีการแบ่งกลุ่มท่ีเร้าความสนใจของ
ผู้ เรียน 2) การอภิปรายกลุ่ม ควรอภิปรายตามหวัข้อท่ีได้รับมอบหมาย หวัข้อต้องเร้าความสนใจ
ของผู้ เรียนให้อยากท่ีจะค้าหาค าตอบและเม่ือหลงัจากได้ค าตอบแล้วผู้ เรียนจะต้องน าค าตอบท่ี
ได้มาน าเสนอให้สมาชิกทราบด้วยการรายงาน 3) การใช้เกมเป็นการฝึกทกัษะการท างานกลุ่มชนิด
หนึ่ง โดยครูมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สร้างสถานการณ์สมมติขึน้มาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ แบ่งกลุ่มเล่นด้วย
ตนเองตามกติกาท่ีก าหนด ซึ่งผู้ เรียนจะต้องอาศยัการตดัสินใจช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการวิเคราะห์ผล
ของกิจกรมมนัน้ๆ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ส าราญ แก้วเกิด (2554) ได้ท าการศกึษาการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการท างานกลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า กลุ่มทดลองมีทกัษะการท างานกลุ่มอยู่ในระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 64.69 และเกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ได้แก่  การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
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การเรียนรู้ร่วมกัน การช่วยกันส่งเสริมเพ่ือการกล้าแสดงออก และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานของกลุ่ม การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการแสดงออกถึงความตัง้ใจ และใส่ใจในการเสนอ
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  นรินทร์ กระพีแ้ดง (2542) ท่ีท าการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ ท่ีมีผลต่อทักษะการท างานร่วมกันและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบ
ประชาธิปไตย ในรายวิชา ส 402 สงัคมศกึษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนแก่นวิทยา 
จงัหวดัขอนแก่น พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการท างานร่วมกันสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอน
แบบปกต ิเพราะ การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เป็นการเรียนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีบทบาทเสมอภาคกัน สมาชิกในกลุ่มต้องท าหน้าท่ีของตนเองอย่าง
เตม็ท่ี เพ่ือพฒันาตนเองและกลุม่ให้ประสบความส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการค้นพบของการวิจยัในครัง้นีผ้สมผสานกบัการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยั
มีแนวคิดท่ีจะน าเสนอใน 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในครัง้ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษาท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ
ดงันี ้

1. ครูผู้สอนควรศกึษา ท าความเข้าใจ แล้วจึงสามารถปฏิบตัิการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือได้อยา่งถกูต้อง เหมาสม 

2. ครูผู้สอนจะต้องคอยให้ค าแนะน า ติดตาม ดแูล ควบคลมุ การปฏิบตัิงานกลุม่
เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบัการท างานร่วมกนัท่ีถกูต้องและตอ่เน่ือง เพ่ือการปฏิบตัิตนใน
การท างานท่ีถกูต้องเหมาะสมและเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ท่ี
จดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกในสาระอ่ืน ๆ และในทกุชว่งชัน้ 

2. ควรมีการศกึษาเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ควบคูไ่ปกบัการศกึษาผล
ทางด้านอ่ืนๆ เชน่ ผลความพงึพอในการเรียนรู้ ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. รศ.ดร. นภพร  ทศันยันา ต าแหนง่  อาจารย์ผู้ มีความรู้คามสามารถ 
    มหาวิทยาลยับรูพา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 
 
2. อาจารย์เรวศั รุ่งอนนัต์  ต าแหนง่  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัไทรงาม 
    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
    อ าเภออทุยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
3. ดร. ธญัมา หลายพฒัน์ ต าแหนง่ อาจารย์ประจ าภาควิชาสขุศกึษา 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
                                
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบวัดทักษะการท างานร่วมกัน ประเมินโดยครู 
แบบวัดทักษะการท างานร่วมกัน ประเมินโดยนักเรียน 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาสุขศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ค าชีแ้จง  - ให้นกัเรียนอา่นค าถามแล้วท าเคร่ืองหมาย x ลงในชอ่งของกระดาษค าตอบ ท่ีถกูต้อง 
                  ท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดไมใ่ชปั่จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ  
    ก. ครอบครัว      ข. เพ่ือน  
    ค. กีฬา      ง. สงัคม 
2. ข้อใดคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ  
    ก. โซฟีเลน่ฟุตบอลกบัเพ่ือนๆทกุวนั   ข. มงัชว่ยพอ่ปลกูผกั  
    ค. เลาะคบเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี    ง. มิงชว่ยกิจกรรมทางโรงเรียน 
3. แนวทางการปอ้งกนัไมใ่ห้ตนเองใช้สารเสพตดิวิธีใดได้ผลดีท่ีสดุ  
    ก. มีทกัษะในการด าเนินชีวิต    ข. มีทกัษะปฏิเสธ  
    ค. ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสรเสพติดเลย    ง. รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เม่ือนกัเรียนทราบวา่เพ่ือนของนกัเรียนก าลงัติดสารเสพตดิ นกัเรียนควรปฏิบตัอิยา่งไร  
    ก. ใช้สารเสพตดิเหมือนเพ่ือน    ข. แจ้งครูประจ าชัน้  
    ค. ดา่ วา่เพ่ือน     ง. ประจานเพ่ือน 
5. นกัเรียนจะปอ้งกนัตนเองจากปัญหาการใช้สารเสพติดท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัด้านครอบครัวอย่างไร      
    ก. ตัง้ใจเรียนเพ่ือพอ่แม ่   ข. ปรึกษาพ่อแมท่กุครัง้เม่ือมีปัญหา   
    ค. ใช้เวลาวา่งกบัเพ่ือน    ง. ปรึกษาเพ่ือนทกุครัง้เม่ือมีปัญหา 
6. ข้อใดเป็นอนัตรายท่ีร้ายแรงท่ีสดุของการติดสารเสพติด  
    ก. สขุภาพเส่ือมโทรม     ข. เปลืองเงิน  
    ค. ถกูต ารวจจบั     ง. เสียชีวิต 
7. การด่ืมสรุามีผลดีหรือไมเ่พราะเหตใุด  
    ก. มี เพราะท าให้ผู้พบเห็นช่ืนชม   ข. มี เพราะชว่ยผ่อนคลายความเครียด  
    ค. ไมมี่ เพราะท าให้ร่างกายทรุดโทรม   ง. ไมมี่ เพราะท าให้น า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ 
8. ยาท่ีมีฉลากสีแดง หมายถึงยาในข้อใด  
    ก. ยาท่ีห้ามรับประทาน    ข. ยาท่ีห้ามใช้กบัเด็ก  
    ค. ยาท่ีห้ามซือ้มาใช้เอง    ง. ยาท่ีหมดอายแุล้ว 
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9. พลกินยาตามท่ีหมอสัง่จนหมดแล้ว แตอ่าการเจ็บป่วยของผลยงัไมห่ายดี พลจงึไปซือ้ยาชนิด  
    เดียวกนัจากร้านขายยามากินเพิ่มอีก พลจะได้รับอนัตรายจากการใช้ยาในลกัษณะใด  
    ก. แพ้ยา      ข. ใช้ยาเกินขนาด  
    ค. ใช้ยาในทางท่ีผิด     ง. ใช้ยาหลายชนิดพร้อมกนั 
10. ถ้าเพ่ือนท้าให้ลองสบูบหุร่ี แล้วจะยอมให้เข้ากลุม่ นกัเรียนควรท าอยา่งไร  
    ก. ลองสบูแคม้่วนเดียว    ข. ปฏิเสธ แตข่อบหุร่ีไว้  
    ค. ลองสบู และให้เพ่ือนสบูด้วย   ง. ปฏิเสธ แล้วเลิกคบเพ่ือนคนนี ้
11. ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใช้สารเสพติดด้านเพ่ือนในข้อใดสามารถน ามาใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวนัได้ตรงกบัข้อใด  
    ก. น า้พงึเรือ เสือพึง่ป่า    ข. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต  
    ค. ปลาหมอตายเพราะปาก        บณัฑิตพาไปหาผล 
    ง. ไก่เห็นตีนง ูงเูห็นนมไก่ 
12. ธีระทะเลาะกบัพอ่แมแ่ล้วประชดด้วยการสบูบหุร่ี จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว นดัเรียนคดิวา่ ธีระ 
    ท าถกูหรือไม ่เพราะเหตใุด  
    ก. ถกู เพราะพอ่แมจ่ะได้รู้วา่เราเสียใจ   ข. ถกู เพราะพอ่แมไ่มเ่ข้าใจ  
    ค. ผิด เพราะสิ่งท่ีธีระท าจะท ารายทัง้สขุภาพของธีระทรุดโทรมและจะท าให้ปัญหาใหญ่ขึน้  
    ง. ผิด เพราะธีระยงัหาเงินเองไมไ่ด้ 
13. ใครปอ้งกนัอนัตรายจากการใช้ยาได้ถกูต้อง  
    ก. ปรีชาหยิบยามาใช้โดยไมอ่า่นฉลาก   ข. สดุาน ายาทกุชนิดมาเก็บไว้ในตู้ยา  
    ค. วินยัน ายาท่ีหมดอายแุล้วมาให้น้องเลน่  ง. นารีน ายาท่ีไมมี่ฉลากไปทิง้ 
14. เราไมค่วรหยิบยาท่ีมีลกัษณะใดมาใช้  
    ก. ยาท่ีมีฉลากสีแดง     ข. ยาหยอดตาท่ีเปิดไว้ 1 คืน  
    ค. ยาแคปซูลท่ีเม็ดไมโ่ป่งพอง    ง. ยาเม็ดท่ีอยูใ่นขวดมีฉลากระบ ุ
15. หลงัจากใช้ยาแล้วมีอาการผ่ืนคนัท่ีผิวหนงัควรท าอย่างไร  
    ก. หยดุใช้ยาทนัที     ข. ลดปริมาณยาในครัง้ตอ่ไป  
    ค. เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เทา่    ง. ลองใช้ยาอีกครัง้เพ่ือดผูลการใช้ 
16. ข้อใดไมใ่ชป่ระโยชน์ของอินเตอร์เน็ต  
    ก. ใช้ฟังเพลง      ข. ใช้ค้นคว้าข้อมลูความรู้  
    ค. ใช้สนทนากบัเพ่ือนท่ีอยูไ่กล   ง. ใช้สืบค้นข้อมลูสว่นตวัของดารา 
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17. ข้อใดเป็นวิธีการปอ้งกนัอนัตรายจากการเลน่เกมคอมพิวเตอร์  
    ก. เลน่เกมเม่ือพอ่แมย่งัไม่กลบับ้าน   ข. เลน่เกมตามก าหนดเวลา  
    ค. เลน่เกมพร้อมกบัเพ่ือนๆ    ง. เลน่เกมคนเดียว 
18. “ครีมนางฟ้า ใช้แล้วขาวใสในหนึง่สปัดาห์” จากค าโฆษณาดงักล่าว นกัเรียนคดิวา่นกัเรียนควร 
    ใช้ผลิตภณัฑ์นีห้รือไม ่เพราะเหตใุด  
    ก. ใช้ เพราะขาวไว     ข. ใช้ เพราะราคาถกู  
    ค. ไมใ่ช้ เพราะไมมี่เงิน    ง. ไมใ่ช้ เพราะอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ 
          ปลอดภยั 
19. เพราะเหตใุดส่ือโฆษณา จงึน าดารามาโฆษณาสินค้า  
    ก. ไมต้่องจา่ยคา่ตวัดารา    ข. จงูใจให้เรียนแบบดารา  
    ค. ดาราเป็นผู้ทดลองสินค้า    ง. ดาราเป็นหุ้นสว่นของสินค้า 
20. สญัลกัษณ์ใดตอ่ไปนีไ้มเ่หมาะกบัเดก็ 
    ก.       ข.  
     
    ค.       ง. 

 
 

********************************************************************************* 
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แบบวัดทกัษะการท างานร่วมกัน 
วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 

เร่ือง................................................................................. กลุ่ม............................................. 
ช่ือ 1……………………………………………… 2……………………………………………… 
      3……………………………………………... 4……………………………………………… 
      5……………………………………………... 6.……………………………………………… 
 

ค าชีแ้จง ให้ทา่เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤตกิรรม 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 มีการวางแผนและปรึกษากนัในกลุม่      

2 
ก าหนดภาระหน้าท่ีของสมาชิกอยา่งทัว่ถึง และ
เหมาะสม 

     

3 เข้าร่วมปฏิบตักิิจกรรมตรงตามเวลาก าหนด      

4 
เสนอความคิดแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัสมาชิก
ภายในกลุม่ 

     

5 รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง      
6 ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม      
7 ปฏิบตังิานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด      
8 เสนอผลงานได้อยา่งชดัเจนมีประสิทธิภาพ      
9 ผลงานมีลกัษณะสร้างสรรค์      
10 ผลงานถกูต้องกตรงตามจดุประสงค์และสมบรูณ์      

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
(....................................................................) 

          ……..../………./………. 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สารเสพตดิให้โทษ                     เวลา 5 คาบ 
แผนการเรียนรู้เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพตดิ                    เวลา 1 คาบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน พ 5.1 ปอ้งกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อบุตัิเหต ุ
การใช้ยา สารเสพตดิ และความรุนแรง 
 ตัวชีวั้ด 
 ป.5/1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 
 
สาระส าคัญ 
 การใช้สารเสพติด เกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยั ทัง้จากตนเอง ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม 
ทางสงัคม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกสาเหตแุละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิได้  
2. ทกัษะการท างานร่วมกนั 
3. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกนั 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูทบทวนความรู้เดิมด้วยการใช้ค าถามกระตุ้ นความสนใจ เพ่ือให้นักเรียน
ร่วมกนัพดูคยุ กล้าแสดงความคิดเห็น ตวัอย่างเช่น  นกัเรียนคิดว่าสิ่งเสพติดคือ
อะไร (ตวัอย่างค าตอบ สารใดๆก็ตามท่ีเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแล้ว
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ส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ท่ีท าให้ต้องการสารนัน้ซ า้ๆ), ถ้าพูดถึง
เสพติดนกัเรียนคิดถึงอะไร (ตวัอย่างค าตอบ อนัตราย เสียชีวิต ยา กิน ด่ืม ดม 
ฉีด ฯลฯ), นกัเรียนเคยเห็นผู้ ท่ีใช้สารเสพตดิหรือไม ่แล้วเค้าเป็นอยา่งไร (ตวัอยา่ง
ค าตอบ เคย/ไม่เคย ผอม ไม่สวย ไม่หล่อ สุขภาพไม่ดี น่ากลัว  เหม็น ฯลฯ), 
นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าสารเสพติดแบ่งเป็นก่ีประเภท และอะไรบ้าง (ตวัอย่าง
ค าตอบ แบ่งตามกฎหมายมี 2 ประเภท คือถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย แบ่ง
ตามการออกฤทธ์ิมี 4 ประเภท คือ กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท 
และผสมผสาน), นักเรียนเคยได้ยินช่ือสารเสพติดอะไรบ้าง (ตวัอย่างค าตอบ 
ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี บหุร่ี เหล้า ฯลฯ), นกัเรียนคดิวา่มีสาเหตใุดบ้างท่ีท าให้คนเสพ
สารเสพตดิ (ตวัอยา่งค าตอบ ตามเพื่อน อยากลอง เครียด ฯลฯ) 

 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้การเรียนรู้ร่วมกัน 

1. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ่ 4-5 คน เพ่ือท ากิจกรรมเลน่เกมค าใบ้ปริศนา โดยครู
จะเปิดแผ่นค าใบ้ทีละแผ่น ซึ่งเป็นข้อมลูของสารเสพติดชนิดหนึง่ๆ ในค าตอบแต่
ละชดุจะมีค าใบ้ปริศนา 5 ค า เพ่ือให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มแข่งขนักนัทายว่าสิ่งเสพ
ติดนัน้คืออะไร โดยกลุ่มท่ีตอบแล้วสามารถตอบได้ครัง้เดียว จนกว่าจะไม่มีกลุ่ม
ใดตอบถูก ถึงจะวนกลบัมาให้กลุ่มแรกตอบอีกครัง้ (ตวัอย่างค าใบ้ปริศนา เช่น 
บุหร่ี : ไม่ผิดกฎหมาย มีขายทั่วไปตามท้องตลาด, มีสารเคมีท าลายสุขภาพ
มากมาย อาทิ นิโคตนิ บวิเทน สารหน ูตะกัว่ ฯลฯ, เสพโดยใช้วิถีการดดู พน่ควนั 
สงกลิ่นเหม็น, ภัยเงียบ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งฟอง โรคทางเดิน
หายใจ เป็นต้น, เป็นท่ีนา่รังเกียจของสงัคม) 

2. จากนัน้ให้นกัเรียนดวีูดีโอเร่ือง สาเหตขุองการติดสารเสพติด และศึกษาสาเหตุ
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดจากหนงัสือ ส่ือออนไลน์ (โทรศพัท์) 
พร้อมวิเคราะห์สาเหต ุและวิธีการปอ้งกนัการใช้สารเสพตดิ น าเสนอหน้าชัน้เรียน                        

 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภปิรายผลและสรุป  

1. นกัเรียนร่วมกันอธิบาย และสรุปปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีอิทธิพลต่อการใช้สาร
เสพติด โดยใช้บตัรค า โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาจบัฉลากเลือกบตัรค า 
กลุ่มละ 2 แผ่น อ่านให้เพ่ือนฟัง แล้วน าบตัรค านัน้ไปติดต่อจากหวัข้อปัจจยัท่ีมี
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อิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ให้สัมพันธ์กันโดยเพ่ือนๆ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถกูต้องและแนะน าเพิ่มเตมิ 
- ปัญหาครอบครัว เช่น พ่อแม่ทะเลาะกนั พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลกู พ่อแม่ใช้สาร

เสพตดิ  
- เพ่ือน เชน่ การคบเพ่ือนท่ีใช้สารเสพตดิกลวัเพ่ือนไมรั่บเข้ากลุม่ 
- ส่ือ เช่น การแสดงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดผ่านส่ือท าให้เกิดพฤติกรรม

ลอกเรียนแบบ 
- สงัคม เช่น สภาพสงัคมท่ีเป็นแหล่งเส่ือมโทรม คนในสงัคมขาดความร่วมมือ 

การมี 
สว่นร่วมในการชว่ยเหลือ การไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ 

- ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ อาการเจ็บป่วยเรือ้รังและมีการใช้ยาต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน 

- มีคา่นิยมและความเช่ือวา่ การเสพสารเสพตดิเป็นสิ่งท่ีเทห์่ เก่ง และทนัสมยั 
- ท าโดยรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ หรือไมรู้่ เชน่ ยาแก้ไอ 

2. ครูพูดคุยและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับโทษทางกฎหมาย ว่า การใช้สารเสพติด 
การค้าขาย มีโทษทางกฎหมายถึงชีวิต ถกูจ าคกุ ยดึทรัพย์  
 

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล 
1. ในขณะท่ีนกัเรียนทกุกลุม่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจยัจะท าการสงัเกตพฤติกรรม

ในการเรียนรู้เชิงรุก และพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียนทัง้ 3 ด้าน (ด้านทกัษะการ
จดัตัง้กลุ่ม,ด้านทกัษะการปฏิบตัิงานของสมาชิก,ด้านทกัษะการคิดการน าเสนอ
ผลงาน) โดยเทียบกบัเกณฑ์ และครูท าการประเมินผลงานนกัเรียนอีกครัง้ 

2. ประเมินจากชิน้งานท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. วีดีโอเร่ือง สาเหตขุองการตดิสารเสพตดิ 

2. บตัรค า 
3. เกมค าใบ้ปริศนา 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. อินเทอร์เน็ต 
2. หนงัสือเรียน 

 
ชิน้งาน/ภาระงาน 

  -  ชิน้งานท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพติด 

ชิน้งานท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพติด 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

(10  คะแนน) (9  คะแนน) (7-8  คะแนน) (5-6  คะแนน) 

ศกึษาเก่ียวกบั     

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การใช้สารเสพ

ตดิและบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพ 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การใช้สารเสพ

ตดิและบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบัหวัข้อท่ี

ก าหนดและ

แตกตา่งจากท่ีครู

ยกตวัอย่างมีการ

เช่ือมโยงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์กบั

ตนเองและผู้ อ่ืน 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การ

ใช้สารเสพตดิ

และบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ีก าหนด

และแตกตา่ง

จากท่ีครู

ยกตวัอย่างแต่

เช่ือมโยงให้

เห็นเฉพาะ

ตนเอง 

ศกึษา

เก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลตอ่

การใช้สาร

เสพตดิและ

บนัทกึข้อมลู

ลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ี

ก าหนด 

ตามท่ีครู

ยกตวัอย่าง 

แตมี่การ

ดดัแปลงให้

แตกตา่ง 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การ

ใช้สารเสพตดิ

และบนัทกึข้อมลู

ลงในแผนภาพ

ได้สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ีก าหนด 

ตามท่ีครู

ยกตวัอย่าง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สารเสพตดิให้โทษ                     เวลา 5 คาบ 
แผนการเรียนรู้เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพตดิ                    เวลา 1 คาบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน พ 5.1 ปอ้งกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อบุตัิเหต ุ
การใช้ยา สารเสพตดิ และความรุนแรง 
 ตัวชีวั้ด 
 ป.5/1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 
 
สาระส าคัญ 
 การใช้สารเสพติด เกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยั ทัง้จากตนเอง ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม 
ทางสงัคม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  บอกสาเหตแุละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพติดได้  
 2.  ทกัษะการท างานร่วมกนั 
 3.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกนั 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูทบทวนความรู้เดิมด้วยการใช้ค าถามกระตุ้ นความสนใจ เพ่ือให้นักเรียน
ร่วมกนัพดูคยุ กล้าแสดงความคิดเห็น ตวัอย่างเช่น  นกัเรียนคิดว่าสิ่งเสพติดคือ
อะไร (ตวัอย่างค าตอบ สารใดๆก็ตามท่ีเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแล้ว
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ส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ท่ีท าให้ต้องการสารนัน้ซ า้ๆ), ถ้าพูดถึง
เสพติดนกัเรียนคิดถึงอะไร (ตวัอย่างค าตอบ อนัตราย เสียชีวิต ยา กิน ด่ืม ดม 
ฉีด ฯลฯ), นกัเรียนเคยเห็นผู้ ท่ีใช้สารเสพตดิหรือไม ่แล้วเค้าเป็นอยา่งไร (ตวัอยา่ง
ค าตอบ เคย/ไม่เคย ผอม ไม่สวย ไม่หล่อ สุขภาพไม่ดี น่ากลัว เหม็น ฯลฯ), 
นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าสารเสพติดแบ่งเป็นก่ีประเภท และอะไรบ้าง (ตวัอย่าง
ค าตอบ แบ่งตามกฎหมายมี 2 ประเภท คือถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย แบ่ง
ตามการออกฤทธ์ิมี 4 ประเภท คือ กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท 
และผสมผสาน), นักเรียนเคยได้ยินช่ือสารเสพติดอะไรบ้าง (ตวัอย่างค าตอบ 
ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี บหุร่ี เหล้า ฯลฯ), นกัเรียนคดิวา่มีสาเหตใุดบ้างท่ีท าให้คนเสพ
สารเสพตดิ (ตวัอยา่งค าตอบ ตามเพื่อน อยากลอง เครียด ฯลฯ) 

 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้การเรียนรู้ร่วมกัน 

1. ครูแนะน ากิจกรรมเกมค าใบ้ปริศนา โดยครูจะเปิดแผ่นค าใบ้ทีละแผ่น ซึ่งเป็น
ข้อมูลของสารเสพติดชนิดหนึ่งๆ ในค าตอบแต่ละชุดจะมีค าใบ้ปริศนา 5 ค า 
เพ่ือให้นักเรียนแข่งขันกันทายว่าสิ่งเสพติดนัน้คืออะไร โดยท่ีนักเรียนสามารถ
ตอบได้แคค่นละครัง้ในหนึ่งค าเฉลยเท่านัน้ (ตวัอย่างค าใบ้ปริศนา เช่น กระทอ่ม 
: พืชชนิดหนึ่ง นิยมมากในกลุ่มวยัรุ่น 3 จงัหวดัชายแดนใต้, ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ มีความสูงอยู่ท่ีประมาณ 10-15 เมตร มีใบเลีย้งเด่ียวเป็นสีเขียว มีก้านใบ
ทั ง้ สีแดงและสี เ ขียว ,  ออกฤท ธ์ิกระตุ้ นประสาทส่ วนกลางท า ใ ห้ รู้ สึ ก
กระปรีก้ระเปร่า, เม่ือใช้เป็นเวลานานท าให้ผู้ เสพมีสภาพผิวหนังท่ีแห้งด าไหม้
เกรียม มนึงง ปากแห้ง ท้องผกู นอนไมห่ลบั หนาวสัน่เม่ืออยูท่า่มกลางอากาศชืน้
, เสพโดยการน ามาต้มดื่ม หรือเคีย้วใบ) 

2. จากนัน้ให้นกัเรียนดวีูดีโอเร่ือง สาเหตขุองการติดสารเสพติด และศึกษาสาเหตุ
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดจากหนงัสือ ส่ือออนไลน์ (โทรศพัท์) 
พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการป้องกันการใช้สารเสพติด เพ่ือตอบค าถาม
ชิน้งานท่ี 3                        

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภปิรายผลและสรุป  
1. ครูอธิบายเพิ่มเตมิและร่วมกนัสรุปปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีอิทธิพลตอ่การใช้สาร

เสพติด โดยใช้บัตรค า โดยครูจะหยิบเลือกบัตรค า ให้นักเรียนอ่านออกเสียง 
จากนัน้ครู น าบตัรค านัน้ไปติดต่อจากหวัข้อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพ
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ตดิท่ีสมัพนัธ์กนั และครูอธิบายเพิ่มเตมิ จากนัน้ครูและนกัเรียนชว่ยกนัตรวจสอบ
ความถกูต้องและแนะน าเพิ่มเตมิ 
- ปัญหาครอบครัว เช่น พ่อแม่ทะเลาะกนั พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลกู พ่อแม่ใช้สาร

เสพตดิ  
- เพ่ือน เชน่ การคบเพ่ือนท่ีใช้สารเสพตดิกลวัเพ่ือนไมรั่บเข้ากลุม่ 
- ส่ือ เช่น การแสดงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดผ่านส่ือท าให้เ กิดพฤติกรรม

ลอกเรียนแบบ 
- สงัคม เช่น สภาพสงัคมท่ีเป็นแหล่งเส่ือมโทรม คนในสงัคมขาดความร่วมมือ 

การมี 
สว่นร่วมในการชว่ยเหลือ การไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ 

- ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ อาการเจ็บป่วยเรือ้รังและมีการใช้ยาต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน 

- มีคา่นิยมและความเช่ือวา่ การเสพสารเสพตดิเป็นสิ่งท่ีเทห์่ เก่ง และทนัสมยั 
- ท าโดยรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ หรือไมรู้่ เชน่ ยาแก้ไอ 

2. ครูพูดคุยและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับโทษทางกฎหมาย ว่า การใช้สารเสพติด 
การค้าขาย มีโทษทางกฎหมายถึงชีวิต ถกูจ าคกุ ยดึทรัพย์  
 

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล 
1. ในขณะท่ีนกัเรียนทกุกลุม่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจยัจะท าการสงัเกตพฤติกรรม

ในการเรียนรู้แบบปกต ิและท าการประเมินผลงานนกัเรียนอีกครัง้ 
2. ชิน้งานท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพตดิ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. วีดีโอเร่ือง สาเหตขุองการตดิสารเสพตดิ 

2. บตัรค า 
3. เกมค าใบ้ปริศนา 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. อินเทอร์เน็ต 
2. หนงัสือเรียน 
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ชิน้งาน/ภาระงาน 

  -  ชิน้งานท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้สารเสพติด 

 

ชิน้งานท่ี 3 เร่ือง สารเสพติดให้โทษ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

(10 คะแนน) (9 คะแนน) (7-8 คะแนน) (5-6 คะแนน) 

ศกึษาเก่ียวกบั     

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การใช้สารเสพ

ตดิและบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพ 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การใช้สารเสพ

ตดิและบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบัหวัข้อท่ี

ก าหนดและ

แตกตา่งจากท่ีครู

ยกตวัอย่างมีการ

เช่ือมโยงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์กบั

ตนเองและผู้ อ่ืน 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การ

ใช้สารเสพตดิ

และบนัทกึ

ข้อมลูลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ีก าหนด

และแตกตา่ง

จากท่ีครู

ยกตวัอย่างแต่

เช่ือมโยงให้

เห็นเฉพาะ

ตนเอง 

ศกึษา

เก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลตอ่

การใช้สาร

เสพตดิและ

บนัทกึข้อมลู

ลงใน

แผนภาพได้

สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ี

ก าหนด 

ตามท่ีครู

ยกตวัอย่าง 

แตมี่การ

ดดัแปลงให้

แตกตา่ง 

ศกึษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การ

ใช้สารเสพตดิ

และบนัทกึข้อมลู

ลงในแผนภาพ

ได้สมัพนัธ์กบั

หวัข้อท่ีก าหนด 

ตามท่ีครู

ยกตวัอย่าง 
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ตวัอย่างบตัรค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ครอบครวั เพือ่น สงัคม 

ค่านิยม ความเช่ือ ปญัหาสุขภาพ สือ่ 

พ่อแมต่ดิสารเสพตดิ เพือ่นชวน เลยีนแบบภาพยนตร ์

เครยีดจากอาการเจบ็ป่วย คิดว่าเสพแลว้เท่ห ์ อทิธพิลของชาวต่างชาติ 

ท าตามดาราทีช่อบ ทะเลาะกบัพ่อแม่ คิดว่าท าแลว้ทนัสมยั 

เสพตามกลุม่เพือ่น ใชย้าบางชนิดเป็นเวลานาน สภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลง 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 



 
 

ป
ัจจ
ัย
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ี่ม
ีอทิ
ธิพ
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ภาคผนวก ง 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตาราง 13 คา่ความยากง่าย (P)  และคา่อ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.50 0.33 
2 0.53 0.27 
3 0.67 0.40 
4 0.77 0.33 
5 0.63 0.33 
6 0.60 0.40 
7 0.57 0.47 
8 0.57 0.33 
9 0.67 0.40 
10 0.77 0.20 
11 0.67 0.27 
12 0.70 0.20 
13 0.40 0.40 
14 0.50 0.33 
15 0.60 0.27 
16 0.43 0.33 
17 0.43 0.33 
18 0.80 0.40 
19 0.50 0.33 
20 0.67 0.53 

 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability,KR-20 = 0.73) 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และ
หลงัเรียน 
 

ข้อที่ ระดับการวัด 
ผู้เช่ียวชาญที่ 

∑𝑹 IOC 
1 2 3 

1 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 
2 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 

3 ความเข้าใจ 1 1 1 3 1 

4 ความเข้าใจ 1 0 1 2 0.67 
5 วิเคราะห์ 0 1 1 2 0.67 
6 วิเคราะห์ 1 1 1 3 1 
7 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
8 การน าไปใช้ 1 0 1 2 0.67 
9 การน าไปใช้ 0 1 1 2 0.67 
10 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
11 วิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

12 วิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

13 ประเมินคา่ 1 1 1 3 1 
14 ประเมินคา่ -1 1 0 0 0 
15 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 
16 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 
17 ความเข้าใจ 1 1 1 3 1 
18 ความเข้าใจ 0 1 1 2 0.67 
19 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
20 การน าไปใช้ -1 1 1 1 0.33 
21 สงัเคราะห์ 1 1 1 3 1 
22 สงัเคราะห์ 1 1 1 3 1 
23 ประเมินคา่ -1 1 1 2 0.67 
24 ประเมินคา่ 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 14 (ตอ่)  
 

ข้อที่ ระดับการวัด 
ผู้เช่ียวชาญที่ 

∑𝑹 IOC 
1 2 3 

25 ความเข้าใจ 1 1 1 3 1 
26 ความเข้าใจ 1 1 1 3 1 
27 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
28 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
29 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
30 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
31 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 

32 ความรู้ความจ า 0 1 1 2 0.67 
33 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
34 การน าไปใช้ 1 1 1 3 1 
35 ประเมินคา่ 1 1 1 3 1 
36 ประเมินคา่ 1 1 1 3 1 
37 วิเคราะห์ 1 1 1 3 1 
38 วิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

39 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 
40 ความรู้ความจ า 1 1 1 3 1 
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ตาราง 15 ผลการประเมินความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัซึง่
ประเมินโดยครู 
 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญที่ 

∑𝑹 IOC 
1 2 3 

1. มีการวางแผนและปรึกษากนัในกลุม่ 1 1 1 3 1 
2. ก าหนดภาระหน้าท่ีของสมาชิกอย่างทัว่ถึง และ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

3. มีการจดักลุม่อย่างเป็นระบบ 1 1 1 3 1 
4. ก าหนดเปา้หมาย ข้อตกลงและขอบเขตของงาน
อยา่งชดัเจน 

0 1 1 2 0.67 

5. ชว่ยกลุม่เข้าใจถึงจดุประสงค์ของงาน 1 1 1 3 1 
6. เข้าร่วมปฏิบตักิิจกรรมตรงตามเวลาก าหนด 1 1 1 3 1 
7. เสนอความคิดแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบั
สมาชิกภายในกลุม่ 

1 1 1 3 1 

8. ยอมรับความคิดเห็น ข้อสรุปของกลุม่/บคุคลอ่ืน 1 1 1 3 1 

9. รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 1 1 1 3 1 
10. ปฏิบตัิตนตามข้อตกลงของกลุม่ 1 1 1 3 1 
11. ใช้ภาษาอยา่งเหมาะสม 1 1 1 3 1 
12. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 0 1 1 2 0.67 
13. มีการประสานงานระหว่างกลุม่กบัครูผู้สอน 0 1 1 2 0.67 
14. ปฏิบตังิานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1 1 3 1 
15. มีการซกัซ้อมท าความเข้าใจในการปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุม่ 

0 1 1 2 0.67 

16. น าเสนอแนวคิด ความคิดเห็นใหม่ๆ  เพ่ือ
แก้ปัญหา 

-1 1 1 1 0.33 

17. มีการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติมถกูต้องเหมาะสม 0 1 1 2 0.67 
18. ร่วมกนัหาข้อสรุปของค าถาม หรือตอบค าถาม
ได้อยา่งกระชบั เข้าใจง่าย 

1 1 1 3 1 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญที่ 

∑𝐑 IOC 
   1    2   3 

19. เสนอลงานได้อยา่งชดัเจนมีประสิทธิภาพ 1 1 1 3 1 
20. ผลงานมีลกัษณะสร้างสรรค์ 1 1 1 3 1 
21. ผลงานถกูต้องตามจดุประสงค์ 1 1 1 3 1 
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ตาราง 16 ผลการประเมินประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่ 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. สาระส าคญัสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

2. จดุประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั 

3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้
ครอบคลมุด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการและคณุลกัษณะ 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ 

3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 

5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กบัสาระ 

3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้
ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ 

3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

8. ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสม 

4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9. ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องกบั
สาระส าคญั 

4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

10. การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 

3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

เฉล่ีย 4 4.1 4.27 4.13 4.17 4.2 4.27 
เฉล่ียรวม 4.16 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูป 
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เปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนละหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (กลุ่มทดลอง) 

 
T-TEST PAIRS=ก่อนเรียน WITH หลงัเรียน (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

 
T-Test 
 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ก่อนเรียน 7.9310 29 1.88852 .35069 

หลงัเรียน 16.4828 29 2.09797 .38958 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 ก่อนเรียน & หลงัเรียน 29 .667 .000 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ก่อนเรียน - 
หลงัเรียน 

-8.55172 1.63851 .30426 -9.17498 -7.92847 -28.106 28 .000 
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เปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนละหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ(กลุ่มควบคลุม) 

 

 

T-TEST PAIRS=ก่อนเรียน WITH หลงัเรียน (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
 
T-Test 
 
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ก่อนเรียน 7.6552 29 2.84449 .52821 

หลงัเรียน 10.6897 29 3.31774 .61609 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 ก่อนเรียน & หลงัเรียน 29 .878 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ก่อนเรียน - หลงัเรียน -3.03448 1.59201 .29563 -3.64005 -2.42892 -10.265 28 .000 
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เปรียบเทยีบคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ(กลุ่มควบคลุม) 

 
T-TEST GROUPS=กลุม่(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=คะแนน 
  /CRITERIA=CI. 
 
T-Test 
 

Group Statistics 
               กลุม่ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

คะแนน กลุม่ควบคลมุ 29 10.6897 3.31774 .61609 

กลุม่ทดลอง 29 16.4828 2.09797 .38958 

 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

คะแนน Equal variances 
assumed 

7.592 .008 -7.947 56 .000 -5.79310 .72893 -7.25333 -4.33288 

Equal variances 
not assumed 

  
-7.947 47.306 .000 -5.79310 .72893 -7.25927 -4.32693 
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เปรียบเทยีบคะแนนทกัษะการท างานร่วมกันหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 

 
T-TEST 
  /TESTVAL=70 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=คะแนน 
  /CRITERIA=CI. 
 

T-Test 
 
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

คะแนนทกัษะการท างานร่มกนั 10 83.1720 4.76975 1.50833 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 70 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

คะแนนทกัษะการท างานร่มกนั 8.733 9 .000 13.17200 9.7599 16.5841 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
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ภาพบรรยากาศในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนทัง้สองกลุม่ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนกลุม่ควบคมุ 
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ภาพบรรยากาศในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนกลุม่ทดลอง 
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ภาพบรรยากาศในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

นกัเรียนทัง้สองกลุม่ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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