
 

 

แบบฟอรมการเขียนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) 

 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ( Best Practice ) :  

. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ        . 

ชื่อเจาของผลงาน  นายมนัสวี อุตรภาศ สังกัด    กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร         . 

เบอรโทร  085-0894595    E-mail   Manatsawi.u@obecmoe.go.th     .  

1. ความเปนมาและความสำคัญของวิธีหรือแนวปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเกิดข้ึน

ในชวงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปดภาคเรยีน โดยในชวงตนเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบใหเลื่อนวัน

เปดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ไปเปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ

สอนมาเปนแบบการสอนทางไกล ไมวาจะเปนการสอนออนไลนผานแอปพลิเคชันที่ชวยใหครูสอนในหองเรียน

เสมือน หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน แตการใชวิธีดังกลาวทำใหนักเรียนจำนวนมากที่

ครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถเขาเรียนออนไลนได เพราะไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเนต็ 

นอกจากปญหาการเขาถึงเทคโนโลยีในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณโควิด-19 แลว 

มาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดรับกับความรุนแรงของการระบาดของโรค สงผลใหเกิดความไมแนนอนของ

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาในการเรียนการสอนไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถเรียนรูเนื้อหาและ

ขั้นตอนการปฏิบัติไดท้ังหมด ซึ่งเปนปญหาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณโควิด-19 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพิ ่มเติม 5 เรื ่อง ลิมิตของฟงกชัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตสถานการณโควิด-19 พบวา นักเรียนมีปญหาในการทำโจทยแบบฝกหัด เชน

เด็กนักเรียนสวนใหญจะไมอานโจทยในแบบฝกหัด ใชการเดาในการทำแบบฝกหัด ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนของนักเรยีน  

ในฐานะผูวิจัยเปนครูผูสอนในรายวิชานี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการใชแอปพลิเคชัน 

QUIZIZZ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ ่มเติม 5 เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลของการวิจัยจะมาใชประโยชนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน

ใหดีย่ิงข้ึน 

 



2. วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย/เปาหมายของการดำเนินงาน 

2.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ลิมิตของฟงกชนั ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ 

2.2 เปาหมาย 

1). เชิงปริมาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 

2) เชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ สูงกวาเกณฑรอยละ 60 

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการและนวัตกรรมที่เปน Best Practice 

1) สภาพปญหากอนการพัฒนา   

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหสถานศึกษาตาง ๆ  จำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนรูอยางเรงดวน เชน การพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน เพ่ือลดการเผชิญหนากัน โดย

จะเห็นไดวา กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถ

เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรยีน ดังนี้ 1 .การ

เรียนในชั้นเรียน (On - Site)  2.การเรียนผานโทรทัศน (On - Air) และ 3. การเรยีนการสอนแบบออนไลน  

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพิ ่มเติม 5 เรื ่อง ลิมิตของฟงกชัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตสถานการณโควิด-19 พบวา นักเรียนมีปญหาในการทำโจทยแบบฝกหัด เชน

เด็กนักเรียนสวนใหญจะไมอานโจทยในแบบฝกหัด ใชการเดาในการทำแบบฝกหัด ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนของนักเรยีน  

2) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  

ผูจัดทำไดใชหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม ดังน้ี  

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีใชในการพัฒนานวัตกรรม 

1) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

Saliba, G., Rankine L., & Cortez H. (2013) ไดใหนิยามไววา แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนกลยุทธ วิธีการอันเปนระบบที่รวมกันระหวางเวลาและวิธีการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการกัน

ระหวางการเรียนการสอนแบบตอหนา การปฏิสัมพันธออนไลน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

จากนิยามในขางตนจะเห็นไดวา การเรียนรูแบบผสมผสาน หรือ Blended Learning นั้น เปน

การรวมกันระหวางการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูออนไลนผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย 

เพื่อใหสามารถเกิดความยืดหยุนเก่ียวกับเวลาเรียน สามารถเกิดการเรียนการสอนไดทุกที่ทุกเวลาหากสามารถ



เขาถึงอินเทอรเน็ตได มีการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ เขาไปทั้งการเรียนในหองเรียน และการเรียนรู

แบบออนไลน ทั้งนี้การบูรณาการการเรียนการสอนออนไลนมีหลายระดับตั้งแตเร่ิมตนไปจนถึงการใชแบบเต็ม

รูปแบบ  

2) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)   

(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) กลาววา หองเรียนกลับดาน เปนรูปแบบการสอนโดยในชั้นเรียนปกตินั้น

จะเปนการเรียนแบบสืบคนหาความรูรวมกันกับเพื่อนรวมชั้น โดยมีครเูปนผูคอยใหความชวยเหลือชี้แนะ  สวน

ที่บานหรือนอกหองเรียนผู เรียน จะเรียนดวยตนเองจากสื่อวีดีทัศนที่ครสูรางขึ้น  

  (สุดบนิด, 2557) ไดกลาวถึงความหมายของ Flipped Classroom หรือ การเรียนแบบ "พลิก

กลับ" ไววา คอื วิธีการเรียนแนวใหมท่ีฉีกตาราการสอนแบบเดิม ๆ ไปโดยสิ้นเชิงและกำลังไดรับความนิยมมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ที่ปจจุบันที่การศึกษาและเทคโนโลยีไดรวมจนแทบเปนสิ่งเดียวกัน  หองเรียนกลับดานจึงเปนการ

เรียนแบบพลิกกลับ โดยเปลี ่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที ่เริ ่มจากครูผูสอน สอนเนื้อหาในหองเรียนแลว

มอบหมายการบานไปทำที่บาน  เปลี่ยนเปนนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง ผานเทคโนโลยีที่ครู

เตรียมใหกอนเขาชั้นเรียน และมาทำกิจกรรมโดยมีครูคอยเปนผูแนะนำและชวยเหลือในชั้นเรียน 

(รุงนภา นุตราวงศ, 2559) กลาววา หองเรียนกลับดาน คือ การนำสิ่งที่เดิมเคยทำในชั้นเรียนไป

ทำที่บาน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายใหทำที่บานมาทำในชั้นเรียนแทน 

 สรุปไดวา หองเรียนกลับดานเปนการเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากที่นักเรียนใชเวลา

เรียนเนื้อหาในหองเรียนเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนการลงมือทำกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูจัดขึ้น แลวใหนักเรียนไป

เรียนรูเนื้อหาความรูนอกเวลาเรียนผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ครูจัดเตรียมขึ้น โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูสอนเพียงอยางเดยีว กลายมาเปนผูแนะนำใหการสนับสนนุจัดการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 

3) ข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนา 

การพัฒนานวัตกรรม มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 5 ขั้นตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ ผูพัฒนาไดสังเคราะหเอกสารวิชาการ และ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับ การเรียนรูเชิงรุก การเรยีนรูแบบผสมผสาน การเรยีนรูแบบหองเรียนกลับดาน  และ

การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนในการเรียนการสอน   

ข้ันตอนท่ี ๒ การเลือกและการวางแผนสรางนวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิผล

ตามเกณฑตอไปนี้ ๑) มีความยืดหยุนของเวลา ๒) สงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปน

ผูสนับสนุน  ๓) ครูสามารถประเมินความเขาใจในบทเรียนของนักเรียนรายบุคคลผานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็ว และเขาถึงงายดวยสมารทโฟนที่เชื่อมตออินเตอรเนต็ 

  



ข้ันตอนท่ี 3 สรางและพัฒนานวัตกรรม ตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูแลวนำมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู 

๒. กำหนดและออกแบบรูปแบบการเรียนรู ดวยการใชกระบวนการการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ผานสื่อสังคมออนไลน 

๓. ออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการออกแบบการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประกอบดวย แบบฝกหัดออนไลนดวย Quizizz  

๔. การลงมือทำ มีขั้นตอนในการลงมือทำดังนี้ 

1)  ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

2)  นำไปใชเพื่อแกปญหา ผูพัฒนาไดนํานวัตกรรมดังกลาวที่ไดพัฒนาขึ้นไปใชเพ่ือ

แกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู รายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเติม 5 เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ข้ันตอนท่ี 4 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  

ข้ันตอนท่ี 5 ปรับปรุงนวัตกรรม นําผลจากการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมมาปรับปรุงใหดีขึ้น

หลังการทดลองใชกับผูเรียนจะทำใหไดขอมูลที่ชัดเจนและเปนรายละเอียดท่ีจะปรบัปรุงนวัตกรรมไดงายข้ึน 

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค  

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ ไดผลการดำเนินงานดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน จำนวน 73 คน

เปนเพศหญิงจำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 63.01 และเปนเพศชาย จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 36.99ได

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีเฉลี่ยเทากับรอยละ 86.05 ของคะแนน

เต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนที่เพ่ิมขึ้น 6.01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ มาก 

ประโยชนที่ไดรับ  

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชแอปพลิเคชัน QUIZIZZ ชวยทำใหผูสอนไดเขาใจผูเรียน ใน

ขณะเดียวกันจะรับทราบผล การสอนของตนเองตามความคดิเห็นของนักเรียน 

2. นำผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิชา

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ตอไป 

  



5. ปจจัยความสำเร็จ 

1. การใชงานแอพลิเคชั่น Quizizz ตองมีอุปกรณการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบอินเตอรเน็ตตอง

เสถียรเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปไดอยางราบรื่น 

2. การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกตองทำงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง

ทางโรงเรียนยังมีปญหาในเรื่องความเสถียรของระบบเครือขาย ทำใหการทำงานของนักเรียนบางคนประสบ

ปญหาในการทำงานอยู 

3. ครูผูสอนควรจัดเตรยีมเกมหรือแอพลิเคชั่นอื่น ใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหโอกาสนักเรียนในการ

เลือกเกมที่ตองการจะเลน นกัเรียนจะไดรูสึกวามีสวนรวมในดานการเรียนการสอนมากข้ึน 

6. บทเรียนที่ไดรับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใชสื่อการสอน Quizizz ไดคะแนน เฉลี่ยโดยรวมจากผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนไดคะแนนเฉลี่ยสูงและอยูในระดับ มาก ทำใหแสดงวาการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ควรมีการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น การใชเทคโนโลยีสื่อ

ประสมมาพัฒนาการเรียน ทำใหผูเรียนและครูผูสอนควรมีกระบวนการใชการสอน ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

หรือการใชการจัดการเรียนการสอนแบบผสม เชน การสอนแบบบรรยายควบคูกับกิจกรรมการเรียนรูโดยการ

เลนเกม การสอนแบบบรรยายควบคูกับการสอนแบบนนำอภิปราย การสอนแบบบรรยายควบคูกับการสอน

แบบสาธิตและปฏิบัติเปนตน 

7. การเผยแพร 

หลังจากที่ครูทำการสอนแลว ครูนำผลของการพัฒนามาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน (PLC ) ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาตนเองและนักเรียน 
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ผลคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 

 

  



 



 

 

 

 



 

 

 


