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วัฒนศิริ    ชมหมู. (2561).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active          
                       Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  วิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ของนักเรียน 
                       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
 
    การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใช
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอปพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนใหมี
ประสิทธิภาพ  80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่นเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 4)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4   โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
 ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   อยูในระดับมาก 
        กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภ าคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ตําบลบางแพ   อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   จํานวนหนึ่งหองเรียน   จํานวน
นักเรียน 34 คนซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวย ในการสุมจากหองเรียน โรงเรียนจัด
หองเรียนแบบคละความสามารถ  ใชเวลาทดลอง  18 ชั่วโมง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning รวมกับแอพพลิเคชั่นเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  2)แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน   3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    มีคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )     
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ   t- test  
  ผลการวิจัยพบวา 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning   ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   มีประสิทธิภาพ  81.11/81.08  เปนไปตามเกณฑ  
80/80   มีตั้งไว 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ   .01     ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning   ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนคิดเปนรอยละ 74 ซ่ึงมี
ประสิทธิผลตามเกณฑดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต   0.50 ข้ึนไป 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  อยูในระดับมาก 
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Watthanasiri  Chommoo.(2561).   Development of learning Achievement by Using the Active       
           Learning Management Package  Learning in Conjunction with the Application Mathematics  
           Basic logic of  Mattayomsuksa 4, Students Bangphae Pathomphittaya School 
 

This research aims  1) To create and find the effectiveness of learning management by 
Using the Active Learning  Management Package that is compatible with the application Basic 
logic for efficiency 80/80 2) To compare learning achievement before and after learning using 
Active Learning  activities that are compatible with the application. Basic logic of Mathayomsuksa 4 
students 3) To study the effectiveness of learning management By using the Active Learning  
management package which is in conjunction with the basic logic application, with values 
ranging from 0.50 or higher 4) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 4 students by using 
the activity management package Active Learning  In conjunction with the application Basic logic 
of Mathayomsuksa 4 students is at a high level. 
        The sample group used in this research was Mathayom Suksa 4 students, 1st class, 
academic year 2018, Bangphaepathomphitthaya School, Bang Phae Sub-district, Bangphae 
District, Ratchaburi Province. Number one classroom the number of students. 34, is derived 
from simple random sampling using the classroom as a unit In the randomness from the 
classroom the school is organized a classroom with mixed ability, using 18 hours of experiment. 
The tools used in the research are 1) Active Learning Learning Management Package, combined 
with basic logic applications. 2) Learning achievement test 3) Satisfaction questionnaire Statistics 
used in data analysis with arithmetic mean ( X ), standard deviation (S) and hypothesis testing 
using t-test statistics 
The research found that 

1. Active Learning series of learning activities in conjunction with applications Basic logic 
Of the grade 9 students with 81.11 / 81.08 efficiency according to the criteria 80/80 set 

2. Learning achievement from post-test scores higher than before learning With statistical 
significance at the level of .01 which is based on the hypothesis set 

3. Effectiveness index of learning management by using the Active Learning learning 
management package that is compatible with the application Basic logic, accounting for 74 
percent, which is effective according to the effectiveness index criteria from 0.50 and above 

4. Satisfaction of MathayomSuksa 4 students by using Active Learning Learning 
Management Package that is compatible with the Application Basic logic Of Mathayomsuksa 4 
students at a high level 
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 กิตติกรรมประกาศ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเปนผูท่ีมีเหตุผล  เปนคนใฝรูใฝเรียนตลอดจนรูจักคิดคนสิ่งท่ีแปลกใหม  ทําใหเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนเปนอยางยิ่ง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชชุด

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตร

เบื้องตน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สําเร็จไดเนื่องดวยไดรับความชวยเหลือจากอาจารยพิชิต  เรือนทองดี ครู

ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน และคุณครูทุกทานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียน

บางแพปฐมพิทยา   ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  ใหความชวยเหลือทุกอยางผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและประทับใจ

เปนอยางยิ่งในความเมตตา กรุณา และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.สัจจารกัษ  ลาดสงูเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครูวรรณดี  ปานแปลง 
  โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฎ  ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร  ดร.พิมพา  จันทาแลว สอนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ผูเชีย่วชาญดานการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning  ครูรัฐพล  เชิงชล ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนวัดนางแกว  ตําบลนางแกว  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี และครูพวงเพชร  ขาวปลอด ครูฝายวิชาการ

และเรียนจบการวัดผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สอนวชิาคณิตศาสตรท่ีโรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา  ตรวจแกไขงานและใหขอคิดทํา

ใหงานสมบูรณและมีคุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณ นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล   ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
ปฏิบัติราชการตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สงเสริมสนับสนุน บัดนี้จนประสบความสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พอ แม พ่ีและนอง ผูใหกําลังใจ ใหความรักแกผูวิจัยอยางสูงยิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณ

เพ่ือน ๆ  ทุกคนท่ีใหการชวยเหลือสนับสนุน  และเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา 
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สารบัญตาราง 

ตาราง หนา 

1  แสดงโครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ค 31101  รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 1  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาค
เรียนท่ี 1  เวลา 40 ชั่วโมง  คะแนน 

 
 

12 
3.1  แบบแผนการทดลอง 49 
4.1  ประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 65 

4.2  แสดงคาดัชนีประสิทธิผลของสื่อ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

65 

4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  จํานวน 34 คน 

 
 
 

66 
4.4  แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
 
 

67 
5  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  

Learning   ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน วิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ค  31101 ชุดท่ี  1  2   3  4  5  6  และ 7      กับ
กลุมทดลองรายบุคคล  จํานวน  3  คน 

 
 
 

90 
6   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  

Learning   ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน วิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ค  31101   ชุดท่ี  1  2   3  4  5  6  และ 7      กับ
กลุมทดลองรายบุคคล  จํานวน  9  คน 

 
 
 

91 
7   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  

Learning    ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน วิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ค  31101  ชุดท่ี  1  2   3  4  5  6  และ 7      กับ
กลุมทดลองรายบุคคล  จํานวน  30  คน 

 
 
 

92 
8  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active   
             Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน วิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ค  31101 ชุดท่ี  1  2   3  4  5  6  และ 7 กับกลุม
ตัวอยาง จํานวน  34  คน 
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ตาราง หนา 
9  นําเสนอพัฒนาการในการเรียน  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             กอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน    

 โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning   
             ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

 
 
 

112 
10  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   
             โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับ   
            แอพพลิเคชัน    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

 
 

113 
11  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการจัด 
             กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดย  

     ใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ 
             แอพพลิเคชัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
 
 

114 
12  วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู (IOC)  จาก

ผูเชี่ยวชาญ  วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 
 

201 
13  วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  สรุปการหาคาดัชนี  IOC  จาก
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 

202 
14  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของสื่อท่ีใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มุงปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ  คํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  และอีกหนวยงานหนึ่งคือสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษา พ.ศ.  2560 -  2579  
เปนแผนระยะยาว 20 ป  ถึงไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  1)  เพ่ือพัฒนาระบบและขบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรมรูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนําประเทศไทยกาว
ขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
จุดมุงหมายในการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาชาติไดวางเปาหมาย ดานผูเรียน  โดยมุงพัฒนาคนใหมี
ความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
3Rs  ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics)  8Cs  ไดแก 
ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical  Thinking and  Problem  Solving) 
ทักษะดานการการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity  and  innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม  
ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ  การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
(Collaboration, Teamwork  and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร  สารสนเทศ และการรู เทาทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing  and  ICT  Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career  and Learning Skills)  
และมีความเมตตา กรุณา  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  (Compassion) ในการพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  ท่ีเนนการสรางสรรค
นวัตกรรมเพ่ือการแขงขันนั้น  จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Computational  Thinking) เพ่ือให
ผูเรียนคือกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห  คิดอยางเปนระบบดวยเหตุผลอยางเปนข้ันตอนเพ่ือแกปญหาตางๆ 
สามารถนําไปปรับใชเพ่ือแกไขปญหาในสาขาวิชาตางๆ  ท้ังคณิตศาสตร  

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  เนื่องจากคณิตศาสตรชวย
ใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบ มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน  ชวยใหคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  แกปญหา  ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
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การศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และศาสตรอ่ืน ๆ  อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ  การศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน  การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห  การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหา  การคิดสรางสรรค  การใชเทคโนโลยี  การสื่อสารและรวมมือ ซ่ึงจะสงผล
ใหผูเรียนรูเทากันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม  สามารถแขงขัน
และอยูรวมกับประชาคมโลกได  ท้ังนี้การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีประสบความสําเร็จนั้น  จะตองเตรียมผูเรียน
ใหมีความพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ  พรอมท่ีจะประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา  หรือสามารถศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน  ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน  ผูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ตองเขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตและตรรกศาสตรเบื้องตน  ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู. 2561,ออนไลน ) 

ปญหาวิชาคณิตศาสตร  แมจะสงเสริมทุกระดับแตผลประเมินอยางตํ่า ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O – NET) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
พบวาคะแนนของวิชาคณิตศาสตรป 2560  คือ 21.37  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติองคการมหาชน : 
2560 , ออนไลน) รายการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีผานมา  นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระเปน
อยางดี  แตนักเรียนจํานวนไมนอยยังมีปญหาเก่ียวกับ  การแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแสดงหรืออางอิงเหตุผล  
การสื่อสารหรือนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร  การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรกับ
สถานการณตาง ๆ (รุงฟา  จันทจารุภรณ : 2552 ,3 ) และความสามารถและสมองของคนไทยก็ไมไดดอยไปกวา
เพ่ือนบานหรือวาในประเทศอ่ืน ๆ เปนระดับโรงเรียน นักเรียนของเราทําไดดี  แตในระดับมหาวิทยาลัยยังขาด
ความสามารถในการวิเคราะหอยูบางเรายังขาดความสามารถในการคิดแกปญหาและการวิเคราะห  สาเหตุท่ีเรา
ดอย  ตรงนี้ เนื่องจากในการศึกษาในระดับโรงเรียนไมไดฝกใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหมาก  แตเปนการปอน
นิยามวานี้คืออะไร  แลวจงทําอยางนี้นะ  นักเรียนก็ทําตาม แตความสามารถท่ีเปลี่ยนปญหานั้นไปเปนทาง
คณิตศาสตร จะตองสามารถเขียนปญหาเปนภาษาคณิตศาสตรใหเปนเธอจากคําพูดเยอะๆ นําเอามาวาดและเขียน
เปนสมการคณิตศาสตรและวิเคราะหวาจะใชเทคนิคอะไรมาแกปญหาตรงนี้ (สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ. 2554 : 1) การเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการศาสตรเนื้อหาความรูหลาย ๆ ดานเขา
ดวยกันจึงเนนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเพ่ือนํามาใชในชีวิตประจําวัน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการการเชื่อมโยงในวิชาคณิตศาสตรเพ่ือตองการใหนักเรียนนําความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรไปประยุกตใชครูผูสอนจําเปนจะตองฝกใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง  เนื้อหาภายในวิชาคณิตศาสตร  
เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และนําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวันและประยุกตใชในวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การศึกษาคณิตศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับชีวิต
จริง (realistic  mathematics  education)  คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน  ไมใชการนําคณิตศาสตรไปสู
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากคณิตศาสตรเปนกิจกรรมหนึ่งของมนุษย (mathematics  as  a  human  activity) 
มนุษย ใชคณิตศาสตรทุกวันท้ังท่ีรูตัวและไมรูตัว  การรูคณิตศาสตรและรูจักการนําคณิตศาสตรไปใชอยาง
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน  ท่ีเปนจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  การศึกษาคณิตศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
(realistic mathematics  education)  ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน  ไดคิดคนดวยการลงมือปฏิบัติ 
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จุดเนนอยูท่ีกิจกรรมและขบวนการของการคิดเชิงคณิตศาสตร อันไดแกการแกปญหาการมองปญหาและการสราง
แบบแผนทางคณิตศาสตร  โดยมีปญหาในบริบทของชีวิตจริงเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูของนักเรียนของนักเรียน 
(สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ : 2558 , 48)  การเชื่อมโยงความรูเกาไปสูความรูใหม 
ตอบสนองความอยากรูอยากเห็น ใฝหาความรูขยายความรูออกไปสูโลกกวางเขาใจชีวิตและธรรมชาติตามวัย เปน
การเรียนท่ีชวยใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเอง  รักและเห็นประโยชนของการเรียนรู  รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเอง  เพ่ือเพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรองโดยไมทําใหนักเรียนเกิดความเครียดและ
รูสึกลมเหลว  การเรียนรูสิ่งตางๆ เชื่อมโยงตอเนื่องกลมกลืนท้ังเรื่องใกลตัวในทองถ่ินสิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัย เรื่อง
ของทองถ่ิน การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  กระบวนการท่ีตองอาศัย  การคิดวิเคราะหและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการนําความรูเนื้อหาสาระและหลักการทางคณิตศาสตร  มาสรางความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผลระหวาง
ความรูและทักษะ/ขบวนการท่ีมีเนื้อหาคณิตศาสตรกับงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการแกปญหา และการเรียนรู
แนวคิดใหมท่ีซับซอนหรือสมบูรณข้ึน  แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ครูควรปลูกฝงใหนักเรียน
เขาใจรปูแบบของการเชื่อมโยงตาง ๆ  ฝกฝน การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย (รุงฟา  จันทจารุภรณ. 2552 : 24) 

การจัดการเรียนรูแบบ (Active  Learning) เปนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียน มีสวนรวมในการเรียนดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ในการเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  ผูเรียนลักษณะนี้จะเปนผูเรียนท่ีเรียนรูวิธีการเรียน 
(Learning  how  to  learn)  เปนผูเรียนท่ีกระตือรือรนและมีทักษะท่ีสามารถเลือกรับขอมูล  วิเคราะห  ขอมูลได
อยางมีระบบ (ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ. 2551 : 1) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสรางความรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติใน
ระหวางการเรียนการสอน  สามารถสรางความหมายไดดวยถอยคําของผูเรียนเอง  ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิมท่ีมีจากการปฏิบัติ ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ. 2559 : ออนไลน) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ
และศึกษาความรูดวยตนเอง โดยการลงมือทําและคิดในสิ่งท่ีกําลังทํา  จากขอมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ไดรับผานทางการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  การฟงเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถของ
ตนเองออกมาอยางเต็มท่ีชวยใหผูเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมายเขาใจไดอยางกวางขวาง ลึกซ้ึง  
และจดจําไดนานมากข้ึน (สัญญา  ภัทรากร. 2552 : 155 – 156) 

วิชาตรรกศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยกฎเกณฑของการใชเหตุผลจึงเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในศาสตรอ่ืน 
ๆ เชน ปรัชญา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  กฎหมาย เปนตน  นอกจากนี้นักคณิตศาสตรไดใชตรรกศาสตรเปน
ภาษาในการถายทอดความรูและความคิดของพวกเขา ทําใหคนในยุคตอๆ ไปสามารถเขาใจสิ่งท่ีคนรุนกอนได
คิดคนเอาไว ซ่ึงทําใหงายตอการตอยอดทางความคิดทางความคิดตอไป จนเกิดเปนสิ่งประดิษฐตางๆ ท่ีเราใชกันทุก
วันนี้ เชน คอมพิวเตอร  สมารทโฟน  และยังถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันของมนุษยมีการใชเหตุผลเปน
กระบวนการทางความคิด ท่ีพยายามแสดงวาขอสรุปควรเปนท่ียอมรับเพราะมีเหตุผลหรือหลักฐานท่ีดีมาสนับสนุน 
(ชัยวัฒน  ปนทรัพยถาวร. ออนไลน) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ป
การศึกษา 2559 – 2561  มาตรฐาน  ค 4.1 ม.4-6/2 เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย  
เปนมาตรฐานการเรียนรูหนึ่ง  ท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  นอกจากนี้  รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค30201  ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ของโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยา  ซ่ึงมีเรื่อง  ตรรกศาสตรเบื้องตน  เปนหนวยหนึ่งของรายวิชา  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ในป
การศึกษา 2559 – 2561  เปนดังนี้  1.94  1.68  และ  1.29  เฉลี่ยรวมท้ังสามป 1.64 
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ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการเรียนรูสูงข้ึน ผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง

และท่ัวถึง  ผูเรียนท่ีมีคอมพิวเตอรก็สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแอพพลิเคชัน  
เชื่อมตอโดยระบบอินเตอรเน็ท ผูเรียนสามารถเขาไปเลนและใชขอมูลท่ีมีอยูในการตัดสินใจ แกปญหาและไดรับผล
จากการตัดสินนั้น (ทิศนา  แขมมณี. 2555 : 8 , 151-152) ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูและมีทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 37)  การจัดการศึกษา 
สื่อการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดังนั้นการพัฒนาสื่อใหมีความสอดคลองกับขอมูล  
ขาวสาร  ความรู  การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีผูสอนจะตองมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
สื่อการศึกษาใหเปนสื่อใหม แตกตางและนาสนใจกวาสื่อเดิมๆ ท่ีมีอยูเพ่ือกระตุนความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน  
ในการนําสื่อการศึกษาสรางสรรคมาใช ผูสอนจะตองมีความรูเก่ียวกับสื่อนั้นๆ และผูสอนจะตองประยุกตใชให
สอดคลองกับเนื้อหา  โดยตองมีการวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา  ผูเรียน  รวมถึงการประเมินผล  ท่ีสอดคลองกันจึง
จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและเรียนรูอยางมีความสุข (เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม. 2559) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจใชกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  
ในเรื่อง  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา  ให
นักเรียนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นอกจากนี้ผูเรียนยังจะไดความเพลิดเพลิน  
เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร  สงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรท่ีสูงข้ึนและสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ใหมีประสิทธิภาพ  80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  
Active  Learning ท่ีรวมกับ แอพพลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน มีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  
Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูใน
ระดับมาก 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  

Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน   เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

1.1  ประชากร  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี  ท่ีเรียน
วิชาคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561   มีจํานวนนักเรียน  121  คน 

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง  1 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จังหวัดราชบุรี  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา2561  ไดมาโดยการสุมอยางงาย    โดยใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 34 คน  ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมแตกตาง
กัน  เนื่องจากทางโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 

2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี
รวมกับแอพพลเิคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 

ตัวแปรตาม  ไดแก 
1.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  
2.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning 

ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจรรมการจัดการเรียนรูแบบ  Active  

Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน   เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active  

Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 
3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

เนื้อหาท่ี ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เปนเนื้อหาท่ีอยู ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  โดยเนื้อหาเรื่อง  ตรรกศาสตรเบื้องตน   
รวม 18 ชั่วโมง   

4.  สถานท่ี  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
5 .  ร ะ ย ะ เ ว ล า ที ่ใ ช ใ น ก า ร ท ด ล อ ง   ก า ร ทด ลอ งค รั้ ง นี้   ก ระ ทํ า ใ น ภ า ค เ รี ย น ท่ี 1   

ปการศึกษา 2561  โดยใชกับวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน     เวลาเรียน  18  ชั่วโมง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ชุดกิจกรรม หมายถึง  ชุดการเรียนการสอน ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษา  ไดแก  สื่อ  
อุปกรณ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนสอนแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน เพ่ือใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  โดยท่ีชุดกิจกรรมประกอบดวย 

1. ชื่อชุดกิจกรรม 
2. คําชี้แจง  เปนสวนท่ีอธิบายลักษณะของกิจกรรม 
3. มาตรฐานและตัวชี้วัด  และจุดประสงคการเรียนรู 
4. สื่อเปนสวนท่ีระบุในกิจกรรมนั้น  วามีวัสดุ อุปกรณอะไรบาง 
5. ใบความรู  ใบกิจกรรม 
6. แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังการใชชุดกิจกรรมแตละชุด 

 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
หมายถึง เปนสื่อประสม (Multimedia) ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาตรรกศาสตรเบื้องตนและประสบการณของแตละชุดมี
จุดประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วและจดจําไดดียิ่งข้ึน รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน รูจัก
การทํางานเปนทีม  ท่ีประกอบดวย 
  ชุดท่ี 1  เรื่อง ประพจน 
  ชุดท่ี 2  เรื่อง การเชื่อมประพจน 
  ชุดท่ี 3 เรื่อง การหาคาความจริง 
  ชุดท่ี 4 เรื่อง การสรางตารางคาความจริง 
  ชุดท่ี 5 เรื่อง รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน 
  ชุดท่ี 6 เรื่อง สัจนิรันดร 
  ชุดท่ี 7 เรื่อง การอางเหตุผล 
 

แอพพลิเคชัน  คือ การใชงานในการสื่อสาร  และปฎิสัมพันธระหวางนักเรียน กับครู  นักเรียนใชรับงานจากครู  
นักเรียนสื่อสารและปฏิสัมพันธกับเพ่ือน   นักเรียนสงงานคร ู ในท่ีมีอินเตอรเน็ท   

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง
ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  หมายถึงคุณภาพ
ของบทเรียน การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน   ใชการวิเคราะหจากสูตร 2/E1E    โดยใชเกณฑอยางนอย 80/80 เปนการตัดสิน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน หมายถึงความสามารถในการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร

เบื้องตน ซ่ึงวัดจากคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ  โดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดานสติปญญา  ตามท่ีสถาบันสงเสริมการสอน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2555)  จําแนกไว  4  ระดับคือความรูความจําดานการคิดคํานวณ  ความเขาใจ  การ
นําไปใช  และการวิเคราะห 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  สภาพความคิดเห็นและความรูสึกของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  เปนการกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้น
เรียน  สรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน  มุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
(Facilitator)  สรางแรงบันดาลใจ  ใหคําปรึกษา  ดูแล แนะนํา  ทําหนาท่ีเปนโคชและพ่ีเลี้ยง (Coach  & Mentor)  แสวงหา
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful  Learning) 
ผูเรียนสรางองคความรูได  มีความเขาใจในตนเอง  ใชสติปญญา คิด  วิเคราะห  สรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีบงบอกถึง
การมีสมรรถนะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะวิชาชีพ  บรรลุเปาหมายการเรียนรูตาม
ระดับชวงวัย 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  เปนแนวทางในการปรับปรงุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน 

ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรู โดย
ใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน 
เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
 

ตัวแปรตาม  ไดแก 
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

ตรรกศาสตรเบื้องตน  
2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรม

การจดัการเรียนรูแบบ Active   
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตร
เบื้องตน 

3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุด 
กิจรรมการจัดการเรียนรูแบบ  
Active  Learning ท่ี ร ว ม กั บแอพพลิ เ ค ชั น    เ รื่ อ ง 
ตรรกศาสตรเบื้องตน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชัน เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก   
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 2.  เปนแนวทางสําหรับครูและผูเก่ียวของกับการศึกษา  ในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

 3.  กระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแกนักเรียน 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการทําการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  และไดนําเสนอ
ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

1.  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2560 ) 

2.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning (การจัดการเรียนรูเชิง
รุก) 

3.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับชุดกิจกรรมการเรียนรู 
4.  การใชแอพพลิเคชัน  ชุดเครื่องมือหลักใน  Google for  Education 
5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  (การจัดการ

เรียนรูเชิงรุก) 

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2560)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 
2560 )  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน 
การดําเนินการของจํานวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ  สมบัติของการดําเนินการ  และนําไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป  ความสัมพันธ  ฟงกชัน  ลําดับ
และอนุกรม และนําไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน  สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ  หรือ
ชวยแกปญหาท่ีกําหนดให 

สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี

ตองการวัดและนําไปใช 
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  

ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 
สาระท่ี 3  สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการ
แกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน  ความนาจะเปน  และนําไปใช 
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2.  สาระคณิตศาสตรเพ่ิมเติม (ม. 4 - 6) 
2.1  สาระจํานวนและพีชคณิต 

2.1.1  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน  ระบบจํานวน  การ
ดําเนินการของจํานวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ  สมบัติของการดําเนินการ  และนําไปใช 

2.1.2  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป  ความสัมพันธ ฟงกชัน  ลําดับและอนุกรม 
และนําไปใช 

2.1.3  ใชนิพจน  สมการ  อสมการและเมทริกซ  อธิบายความสัมพันธ  หรือชวย
แกปญหาท่ีกําหนดให 

2.2  สาระการวัดและเรขาคณิต 
2.2.1  เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห  และนําไปใช 
2.2.2  เขาใจเวกเตอร  การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช 

2.3  สาระสถิติและความนาจะเปน 
เขาใจหลักการนับเบื้องตน  ความนาจะเปน และนําไปใช 

2.4  สาระแคลคูลัส 
เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของ

ฟงกชัน และนําไปใช 

3.  โครงสรางหลักสูตรรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม. 4 – 6) 

3.1  รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ภาคเรียนท่ี 1 
ค31103  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค31104 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 
ค32103 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค32104 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 
ค33103 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค33104 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6  1.0 หนวยกิต  40 ชั่วโมง  (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

3.2  รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี 1 
ค31203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1  1.5 หนวยกิต  60 ชั่วโมง  (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค31204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2  1.5 หนวยกิต  60 ชั่วโมง  (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 
ค32203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3  2.0 หนวยกิต  80 ชั่วโมง  (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค32204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4  2.0 หนวยกิต  80 ชั่วโมง  (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 
ค33203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5  2.0 หนวยกิต  80ชั่วโมง  (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ภาคเรียนท่ี 2 
ค33204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6  2.0 หนวยกิต  80 ชั่วโมง  (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

4.  คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน1 

ค 31101  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับเซต  การเขียนเซต  เซตจํากัดและเซตอนันต  เซตท่ีเทากัน  เซตวาง  
แผนภาพเวนน–ออยเลอร  เอกภพสัมพันธ  สับเซตและสับเซตแท  เพาเวอรเซต  การดําเนินการของ
เซต  อินเตอรเซกชันของเซตยูเนียนของเซต  คอมพลีเมนตของเซต  ผลตางระหวางเซต  การหาผล
การดําเนินการของเซตต้ังแตสองการดําเนินการข้ึนไป  จํานวนสมาชิกของเซตจํากัด  ประพจน  การ
เชื่อมประพจนดวยตัวเชื่อม  “และ” “หรือ”  “ถา...แลว ...”  “ก็ตอเม่ือ” นิเสธของประพจน  การหา
คาความจริงของรูปแบบของประพจน  การสรางตารางคาความจริง  รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน  
สัจนิรันดร  การอางเหตุผล 

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนได
ศึกษา  คนควา ฝกทักษะ  โดยการปฎิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ  
กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  
และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ  มี
ระเบียบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม. 4/1 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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5.  โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ตาราง  แสดงโครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานค 31101  รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ชั่วโมง  คะแนน 
100 คะแนน 

หนวย
ท่ี 

ช่ือหนวย 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

1 เซต ค 1.1  ม 4/1 
เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับเซตและ
ตรรกศาสตร
เบื้องตน ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 

เซต 
-ความรูเบื้องตนและ
สัญลักษณพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เซต 
-ยูเนียน อินเตอรเซกซัน
และคอมพลีเมนตของเซต 

20 35 

 สอบกลางภาค    15 
2 ตรรกศาสตร ค 1.1  ม 4/1 

เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับเซตและ
ตรรกศาสตร
เบื้องตน ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 

ตรรกศาสตรเบื้องตน 
-ประพจนและตัวเชื่อม
(นิเสธ และ หรือ ถา ...แลว 
... ก็ตอเม่ือ) 

20 30 

 สอบปลายภาค    20 
 รวมท้ังสิ้น   40 100 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active  Learning) 

1.  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning (การจัดการเรียนรูเชิง
รุก) 

Bonwell & Eison (1991) กลาวเก่ียวกับ Active Learning วาการเรียนแบบนี้ทําให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงมากกวาการฟง ผูเรียนจะตองอาน เขียน อภิปราย และมีสวนรวมในการ
แกปญหาตาง ๆ ในการเรียนซ่ึงมีความสัมพันธกัน 3 สวน ไดแก ความรู ทักษะตาง ๆ และทัศนคติ 
การจัดกลุมพฤติกรรมการเรียนนี้ถือไดวาเปนจุดหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู การสอนแบบนี้
จะทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและการคิดเก่ียวกับจุดประสงคหรืองานหรือกิจกรรมท่ีกําลังทํา 
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ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  (2551 : 1) การเรียนรูเชิงรุกเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียน  ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ในการเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายซ่ึงเปนวิธีการ
เรียนรูในระดับลึก  ผูเรียนจะสรางความเขาใจและคนหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมกับ
ประสบการณเดิมท่ีมี  แยกแยะความรูใหมท่ีไดรับกับความรูเกาท่ีมี  สามารถประเมินตอเติมและสราง
แนวคิดของตนเองซ่ึงเรียกวามีการเรียนรูเกิดข้ึน  ซ่ึงแตกตางจากวิธีการเรียนรูในระดับผิวเผิน  ซ่ึงเนน
การรับขอมูลและจดจําขอมูลเทานั้น  ผูเรียนลักษณะนี้จะเปนผูเรียนท่ีเรียนรูวิธีการเรียน (Learning  
how to  Learn)  เปนผูเรียนท่ีกระตือรือรนและมีทักษะท่ีสามารถเลือกรับขอมูลวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลไดอยางมีระบบ 

สัญญา  ภัทรากร. (2552 : 13) การจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน  มีความรวมมือกันระหวางผูเรียน  ผูเรียน
จะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางความรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติในระหวางการเรียนการ
สอน โดยการพูดและการฟง การเขียน การอาน และการสะทอนความคิด 

ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2555) การเรียนเชิงรุก  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีลด
กระบวนการถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียนเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาความคิดระดับสูง เนนให
ผูเรียนปฏิบัติมากกวาฟงบรรยาย และเนนการใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนเปนหลัก 

สาวิตรี  โรจนะสมิต  อารโนลด (2555 : 12)  การเรียนเชิงรุก (Active  Learning) เปน
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎี Constructivism ท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและผูสอนและผูสอนมากกวาการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนการสรางโอกาสให
ผูเรียนไดใชทักษะ การพูด ฟง  อาน  เขียน และไตรตรองความคิดตอเนื้อหาท่ีเรียน  

เชิดศักด์ิ  ภักดีวิโรจน (2556 : 15) การจัดการเรียนรูเชิงรุก หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากกวาการเปนผูรับความรู
เพียงอยางเดียวเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพ่ือนในชั้น
เรียนและสรางองคความรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติระหวางการเรียนการสอนผานการเขียน  การพูด การฟง  
การอาน  และการอภิปรายสะทอนความคิด 

มยุรี  โรจนอรุณ (2559 : 12 - 13)  การจัดการเรียนรูเชิงรุก หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท่ีผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในชั้น
เรียนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม  มีความรวมมือกัน ระหวางสมาชิกในกลุม มีการอภิปรายรวมกัน 
ซ่ึงนําไปสูการสรางองคความรูใหมและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  โดยมีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรู  ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนข้ันท่ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
อาจใชการสนทนาหรือการตั้งคําถามเพ่ือใชในการเชื่อมโยงกับความรูใหม มีการแนะนําบทเรียน 

ข้ันท่ี 2  ข้ันนําเสนอสถานการณ  ผูสอนนําเสนอสถานการณท่ีทาทายใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการหาคําตอบสถานการณท่ียกตัวอยางมานั้นควรเปนสถานการณใน
ชีวิตประจําวันเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกันวางแผนแกปญหาและซักถาม 

ข้ันท่ี 3 ข้ันดําเนินกิจกรรม เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนไดดําเนินกิจกรรมท่ีไดวางแผนไวมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันคิดวิเคราะหและแกปญหา  โดยผูสอนเปนผูคอยแนะนํา 
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ข้ันท่ี 4  ข้ันสรุปผลและอภิปรายผล เปนข้ันท่ีผูเรียนไดสรุปความรู  และแนวคิดท่ีได
จากการดําเนินกิจกรรมเปนการสะทอนแนวคิดท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนมีการ
เรียนรูจริง 

ข้ันท่ี 5  ข้ันประเมินผลโดยใชการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ผูเรียนโดยการประเมินผลจากครูและการประเมินโดยตนเอง 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2560) อธิบายวา Active  Learning คือ กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมดําเนินการใน
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการสรางความเขาใจท่ีลึกซ้ึงดวยการเชื่อมโยงผูเรียนกับเนื้อหาในองคความรูท้ัง
ท่ีเปนขอเท็จจริง แนวความคิด และทักษะผานกิจกรรมท่ีผูเรียนไดปฏิบัติหรือลงมือทําชิ้นงานและใช
กระบวนการคิด คนควา แสวงหาความรู ไตรตรอง สะทอนความคิด การอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เก่ียวกับสิ่งท่ีผูเรียนไดลงมือทํา ผูเรียนจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูของ
ตนเอง 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2560) ความหมายของการเรียนรูเชิงรุก (Active  Learning) วา
เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฟง พูด  อาน  เขียน  และแสดงความคิดเห็นขณะลง
มือทํากิจกรรม และในขณะเดียวกันผูเรียนตองใชกระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดข้ันสูง 
คือ การวิเคราะห  การสังเคราะห และประเมินคา 

จากความหมายนักการศึกษาขางตนกลาวมา  สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active  Learning  หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียน อาน ฟง พูด เขียน นักเรียนคิด 
นักเรียนมีการคนควาหาความรู  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือนในชั้นเรียน นักเรียนเรียนรูโดย
รวมกันทํางานเปนกลุม  นักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

2.  องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning (การจัดการ
เรียนรูเชิงรุก) 

วัชรา  เลาเรียนดี (2560) องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูเชิงรุกซ่ึงสามารถ
นํามาใชเปนดัชนีชี้วัดการจัดการเรียนรูของครูในหองเรียนเชิงรุก  หรือชั่วโมงเรียนเชิงรุกมีอยู 3 
ประการ คือ 

1.  ปจจัยพ้ืนฐาน (Basic  Element) ประกอบดวย การแสดงออกของผูเรียนท้ัง 
การฟง การพูด การอาน การเขียน และการไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting) 

2.  ยุทธวิธีการเรียนการสอน (Learning  Strategies)  ซ่ึงครอบคลุมถึงรูปแบบ  วิธี
สอน  และเทคนิคท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีเนนการสรางความรูดวยตนเอง 

3.  ทรัพยากรการสอน (Teaching  Resources)  ซ่ึงเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
อาทิ สื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  แหลงเรียนรู ท้ังสถานท่ีและบุคคล และรวมถึงบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมการเรียนรูดวย  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560)  ไดอธิบายองคประกอบหนวยการ
เรียนรู (Active  Learning) ดังนี้  

1.  กระบวนการเรียนรูท่ีลดบทบาทการสอนและการใหความรูโดยตรง  แตเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสรางองคความรู และจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
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2.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถนําความรู ความเขาใจไป
ประยุกตใชสามารถวิเคราะห  สังเคราะห ประเมินคา  และคิดสรางสรรคสิ่งตาง ๆ 

3.  กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน  สภาพแวดลอมใกลตัว  ปญหาของชุมชน  สังคม 
หรือประเทศชาติ 

4.  กิจกรรมเนนการนําความรูไปใชแกปญหาใหม หรือสถานการณใหม 
5.  กิจกรรมเนนใหผูเรียนไดใชความคิดของตนเองอยางมีเหตุผล  มีโอกาสรวม

อภิปรายและนําเสนอผลงาน 
ปรณัฐ  กิจรุงเรือง (2560) กลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูเชิงรุก ดังนี้ 

1.  ยุทธวิธีการเรียนการสอน (Learning  Strategies) รูปแบบ  วิธีสอน  เทคนิค 
และแนวทางท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสรางความรูดวยตนเองท่ีมีอยูหลากหลาย 

2.  ทรัพยากรการเรียนการสอน (Teaching  Resources) เปนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู อาทิ สื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  แหลงเรียนรู ท้ังสถานท่ีบุคคล และรวมถึงบรรยากาศ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2561) การเรียนรูเชิงรุก(Active  Learning) ประกอบดวย 
1) กระบวนการเรียนรู (Learning  Process)  มี Thinking  Process  มีการสื่อสาร  

คิด  แกปญหา  มีทักษะ  การใช ICT  มี Affective  Process  ความสนใจ  ความพอใจ  ความใฝรู  
ความสนุก  มี Group  Process  มี Team  มี Co-operation  มี Callaboration    

2) มีผลการเรียนรู  มีความรู   มีทักษะ/กระบวนการ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
/จริยธรรม  มีสมรรถนะคิด  มีทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมและความรับผิดชอบ  ทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช ITC 

จากองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู เชิงรุก (Active  Learning)  นัก
การศึกษาขางตนกลาวมา  สรุปไดวา  การแสดงออกของผูเรียนท้ัง การฟง การพูด   การอาน การ
เขียน และการไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting)  ยุทธวิธีการเรียนการสอน (Learning  Strategies) 
รูปแบบ  วิธีสอน  เทคนิค และแนวทางท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสรางความรูดวยตนเองท่ีมีอยู
หลากหลาย สนับสนุนการเรียนรู  อาทิ  สื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  แหลงเรียนรูท้ังสถานท่ีและบุคคล 

3.  บริบทท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีไดผล 

ปรณัฐ  กิจรุงเรือง (2560)  1)  ชวยใหผูเรียนเกิดความสําเร็จ และใชพลังความสามารถ
ท่ีมีอยูในตนเอง (Self - Efficacy)  เพ่ือสรางความสําเร็จครั้งใหมตอไป  2)  ไมสรางบรรยากาศท่ี
เค่ียวเข็ญบังคับ (Nontreatening)  หรือการจัดทุกอยางไวเปนสูตรสําเร็จ  เพราะผูเรียนยุคดิจิทัลควร
ไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูกดวยตัวเขาเอง  3)  จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดรูสึกวาพวกเขามี
ความพรอมและมีปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีพรอม  อาทิ  ระยะเวลา และคําปรึกษาท่ีมีคุณภาพ  4)  
ทําใหผูเรียนมองเห็นวาสิ่งท่ีเรียนมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับตัวเขาอยางไร  ใหผูเรียนเห็นการเรียนรูมี
ประโยชน  เอาไปใชในการสอบ  ในการเรียน  ใชในชีวิตประจําวัน 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2560)  การจัดการเรียนรู Active  Learning  ผูเรียนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม ไดแก การอาน  การสืบคน การอภิปราย การสรุป และการสรางความรู การ
เขียน และการนําเสนอมากกวาเปนผูฟงความรูจากครูเพียงผูเดียว  ผูเรียนเรียนรูแบบรวมพลัง คือ ทุก
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คนคิด ทุกคนทํางานเดี่ยว และทุกคนรวมทํางานกลุม และเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสามารถ หรือ
มีความถนัดมากกวาชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความสามารถและความถนัดนอย  ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม 
ทํางานอยางมีชีวิตชีวา  อยางต่ืนตัว การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีมีความหมายตอผูเรียน ท่ีผูเรียน
สามารถใชกระบวนการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจะรวดเร็วและมีเทคนิค 

สุคนธ  สินธพานนท (2562)  การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  นั้นสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางหลากหลาย เชน การใชกระบวนการกลุม  การจัดการเรียนรู
โครงงาน การเรียนรูผานเทคโนโลยี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ฝกใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียน
ทําเองจนสําเร็จตามเปาหมาย มีการพัฒนาความคิดใหแกผูเรียน  ผูสอนจะเปนผูกระตุน  ซักถาม  
ระดมความคิด  โดยคํานึงถือหลักการสําคัญดังนี้ 

-  สิ่งท่ีกําหนดใหผูเรียนทําตองเก่ียวของกับนักเรียนโดยตรง 
-  กิจกรรมสะทอนใหเห็นวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรมาบาง 
-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูผูสอนและผูเรียน 
-  ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบงานกับชีวิตจริง 
-  ผูเรียนสามารถสรางสถานการณตามท่ีผูสอนกําหนด 
-  ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง 

การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  การจัดการเรียนรู  Active  Learning  นั้น 
จะตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู ดวยการใชกลยุทธท่ีถูกตอง เชน 

-  สงเสริมการสืบคนขอมูล 
-  กระตุนความเปนผูนําดวยการพัฒนาตนเอง 
-  สรางบรรยากาศหรือมีสถานท่ีเหมาะสมกับการทํางานรวมกัน 
-  ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหมๆ  เสมอ  และอาจมีการบูรณาการระหวางวิชา 
-  รวบรวมความรูเกาและความรูใหม  เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูใหม 
-  งานท่ีมอบหมายใหนักเรียนตองปฏิบัติไดจริง 

สรุปบริบทท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีไดผล  สรุปไดวา
บรรยากาศการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ตองไมเปนบรรยากาศท่ีเค่ียวเข็ญบังคับ  
จะตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู ดวยการใชกลยุทธท่ีถูกตอง เชน 

-  สงเสริมการสืบคนขอมูล 
-  กระตุนความเปนผูนําดวยการพัฒนาตนเอง 
-  สรางบรรยากาศหรือมีสถานท่ีเหมาะสมกับการทํางานรวมกัน 
-  ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหมๆ เสมอ และอาจมีการบูรณาการระหวางวิชา 
-  รวบรวมความรูเกาและความรูใหม เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูใหม 
-  งานท่ีมอบหมายใหนักเรียนตองปฏิบัติไดจริง 

4.  การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning 

วัชรา  เลาเรียนดีและคณะ  (2560) ไดกลาวถึงกระบวนการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning มีดวยกัน 5  ข้ัน ไดแก  ข้ันสรางการเชื่อมตอ(PLugging  in)  ข้ันเสริม
พลังการเรียนรู (Powering  up)  ข้ันสังเคราะหขอมูลสรางความหมาย (Synthesizing)  ข้ันใชแหลงความรู
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ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing)  และข้ันไตรตรองสะทอนคิด (Outsourcing)  และข้ันไตรตรองสะทอนคิด 
(Reflecting)  ซ่ึงแตละข้ันมีความสําคัญ  ดังนี้ 

1.  ข้ันสรางการเชื่อมตอ (PLugging  in) 

ข้ันนี้ถือเปนการจัดปจจัยเบื้องตนกอนสอนตามรูปแบบ  เปนกระบวนการท่ีให
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนท้ังดานกายภาพ  และในเชิงจิตวิทยา ท่ี
สนองตอบตอลักษณะของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนรูสึกสบายใจท่ีจะเรียนรูและพบกับความสําเร็จ 
เปนการเตรียมบริบทท่ีเก่ียวของกอนสอน ท้ังนี้ผูเขียนไดใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆ ท่ีครู
ตองดําเนินการตอไปนี้ 

บริบทของการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีควรจัดใหเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
1.1 ชวยใหผูเรียนเกิดความสําเร็จ และใชพลังความสามารถท่ีมีอยูในตนเอง 

(Self - Efficacy) เพ่ือสรางความสําเร็จครั้งใหมตอไป 
1.2  ไมสรางบรรยากาศท่ีเค่ียวเข็ญบังคับ (Nontreatentening) หรือการจัด

ทุกอยางไวเปนสูตรสําเร็จ เพราะผูเรียนยุคดิจิทัลควรไดเรียนรูจากการลองถูกดวยตัวเขา 
1.3  จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดวาพวกเขามีความพรอม และมีปจจัย

สนับสนุนการเรียนรูท่ีพรอม อาทิ ระยะเวลา และคําปรึกษาท่ีมีคุณภาพ  เปนตน 
1.4 ทําใหผูเรียนมองเห็นวาสิ่งท่ีเรียนมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับตัวเขาอยางไร

บาง 
2.  ข้ันเสริมพลังการเรียนรู (Powering  up) 

การเสริมพลังการเรียนรูท่ีผูเรียนนําเสนอไวมีพ้ืนฐานมาจากระบบการเรียนรู
ของสมอง (Brain - based Learning) และระบบการรูคิด (Metacognitive  System)  ของผูเรียน
แตละคน  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยทุกประสาทสัมผัส (Senses) ในการรับรูขอมูลในเบื้องตน และนําสูการ
ประมวลผลในสมองตอไปในสวนของครูจะสามารถชวยใหผูเรียนใชระบบดังกลาวไดผานการมีมุมมอง
ดังตอไปนี้ 

2.1  ทําใหผูเรียนเชื่อวาเขามีความสามารถเพียงพอตอการสรางความสําเร็จใน
การเรียนรู 

2.2  สรางความรูสึกเชิงบวกตอการเรียน  หองเรียน  ครู  เพ่ือนรวมชั้น  
บรรยากาศเชนนี้จะชวยใหสมองเกิดแรงขับท่ีทรงพลัง 

2.3  ทําใหรูสึกวาพวกเขามีเครื่องมือการเรียนรู (Tools) สนับสนุนใหเกิด
ความสําเร็จ 

2.4  ทําใหมองผลของการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึนวามีความสําคัญ คุมคา  คุมเวลา
และความพยายามท่ีไดทุมเทลงไป 

3.  ข้ันสังเคราะหขอมูลสรางความหมาย (Syntesizing) 
ผูเขียนกลาวถึงการสังเคราะหวาเปนการเรียนรูโดยนําขอมูลจากแหลงท่ี

หลากหลายในเรื่องเดียวกันมาบูรณาการทําใหเกิดความหมายและเปนประโยชนตอผูเรียนวิธีการท่ีจะ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถสังเคราะหความรูไดนั้นตองเกิดจากการผสมผสานวิธี  ดังแนวทางตอไปนี้ 

3.1  มอบหมายงานท่ีเปนสาระ (Serious  Work) 
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3.2  ผูเรียนตองมีสวนเก่ียวของในกระบวนการเรียนรู 
3.3 ใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ซ่ึงไมใชเฉพาะโปรแกรม

นําเสนอ (PPT) 
3.4  สนับสนุนดวยผลการวิจัย 
3.5  ใชทรัพยากรการเรียนรูอยางหลากหลาย 
3.6  ใชการบรรยายเทาท่ีจําเปนโดยอยูในขอบเขตความสามารถท่ีจะรับฟงของ

ผูเรียน อาทิ 5 นาที สําหรับนักเรียนในชั้นเล็ก ๆ 
3.7  สรางหองเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรูรวมกัน (Community of 

Learener Together) 
4.  ข้ันใชแหลงความรูภายนอกสนับสนุน (Outsourcing) 

ในข้ันนี้ผูเขียนเสนอวาเปนตอนท่ีผูเรียนควรไดแสดงความรูความเขาใจโดยใช
ขอมูล และวิธีการของเขาเองท้ังนี้อาจใชแหลงขอมูลจากภายนอกเพ่ือเปนขอมูลเติมเต็มใหความรูนั้นมี
ความหมายยิ่งข้ึน  แหลงขอมูลจึงมิได หมายถึงสถานท่ีเทานั้น แตยังรวมถึงทุกสิ่งท่ีมองเห็น สัมผัส
เคลื่อนไหว และถอยคําภาษา  เปนตน ผูเขียนไดเสนอวิธีการสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน นั่นคือ การใช
รูปแบบการสอนรูปธรรม (Concreat  Model) อาทิ ผังกราฟกตางๆ เพ่ือเปนตัวแทนการเรียนรู 
โดยเฉพาะความคิดรวบยอดในเรื่องท่ียาก อาทิ  เรื่องลําดับการเปรียบเทียบ และการจําแนก  เปนตน 

5.  ข้ันไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting) 
ข้ันนี้เปนข้ันสุดทายของรูปแบบ  เปนข้ันท่ีฝกผูเรียนใหคิดเก่ียวกับการเรียนรู

เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของตนเองท่ีจะเชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชในโลกแหงความเปนจริง ซ่ึง
ผูเขียนไดกลาวไววาหลักสูตรและการสอนท่ีจัดข้ึนจะไรคาถาหากไมสามารถทําใหผูเรียนนําไปใชใน
ชีวิตไดรวมท้ังเพ่ือประเมินการเรียนรูของผูเรียนโดยผูเรียนการไตรตรองสะทอนคิดตามทัศนะของ
ผูเขียนไดใหความสําคัญกับองคประกอบ 2 ประการ คือการแสดงแนวทางท่ีผูเรียนจะนําขอมูลความรู
ไปใช และการประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคลจากการรูคิด (Metacognition) ของผูเรียนเปน
รายบุคคล 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกตามกระบวนการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ  ครูตองปฏิบัติ
ตนตามบทบาทของครูผูจัดการเรียนรูเชิงรุกในหองเรียนกลยุทธ (Strategic  Learning  Classroom) 
6 ประการ  ดังนี้ 

บทบาทของครูเชิงรุก (Active  Teacher) 
1.  ตั้งความคาดหวังวาผูเรียนแตละคนจะเกิดผลการเรียนรูตามระดับคุณภาพท่ี

กําหนดหรือยอมรับได 
2.  รับพิจารณาเฉพาะผลงาน หรือชิ้นงานคุณภาพ (Quality  Work) เทานั้น 
3.  ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของสิ่งท่ีเรียน  และเชื่อมโยงประสบการณเดิม  

ความรูท่ีไดรับ  และโลกของความเปนจริง 
4.  ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูเชิงรุก (Active  Participant) โดยเปนท้ัง

โคช ท้ังผูแนะนํา  ปรึกษา  และผูอํานวยความสะดวก 
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5.  ประเมินการเรียนรูดวยวิธีการหลากหลาย และใหมุมมองแกผูเรียนเพ่ือใหเห็น
ความสามารถของตนเอง 

6.  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และลงมือปฏิบัติอยางมีความหมาย และนําไป
ประยุกตใชในความเปนจริงของชีวิตประจําวัน 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกเปนฐาน (Active  Learning - Based Teaching Model)  
มีแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงรุกรูปแบบดังกลาวมีข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันเราความ
สนใจ (Trigger) ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู (Learning  Activity)  ข้ันอภิปราย (Discussion)  และข้ัน
สรุป (Summary)  ดังนี้ 

1.  ข้ันเราความสนใจ เปนการเสนอบทเรียน เริ่มดวยการกระตุนเราความสนใจ
ของผูเรียน  โดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายและสรางความทาทายการเรียนรูของนักเรียน อาจใช
คําถามปลายเปดใหนักเรียนไดคิดเกิดความสงสัยเกิดคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีผูสอนเสนอและเกิดการตั้ง
คําถามเพ่ือคนควาหาคําตอบตอไป 

2.  ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนข้ันท่ีตอเนื่องจากข้ันแรกครูผูสอนสามารถเลือกใช
เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังนี้กิจกรรมตองมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
จุดประสงคและเรื่องท่ีไดกระตุนความสนใจไวแตแรก 

3.  ข้ันอภิปราย หลังจากเรียนรูแลวในชวงทายครูผูสอนจะใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอความคิดเห็น และความคิด
รวบยอดท่ีนักเรียนไดเรียนรู ในข้ันนี้ครูทําหนาท่ีเปนผูฟงและจดบันทึกขอผิดพลาดของนักเรียนโดยไม
ติชมหรือวิจารณเนื่องจากในข้ันนี้นักเรียนท้ังชั้นกําลังเปนผูโตแยงถกเถียงระหวางกัน 

4.  ข้ันสรุป  ข้ันนี้จะแตกตางจากสามข้ันตอนแรกท่ีนักเรียนเปนผูกระทําและ
ดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง แตข้ันนี้ครูจะเปนผูมีบทบาทหลักสรุปการเรียนรูท่ีนักเรียนไดเรียนรู
ท้ังหมดตั้งแตข้ันท่ีหนึ่งถึงข้ันท่ีสาม  โดยเนนความคิดรวบยอดหลักและเติมเต็มใหการเรียนรูสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (2560)  ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning มี 5 ข้ันตอน 1. ข้ันรวบรวมขอมูล (Gathering)  2. ข้ันคิดวิเคราะหและสรุป
ความรู (Processing) 3.ขันปฏิบัติและสรุปความรูหลังการปฏิบัติ (Applying  and Constructing 
the knowledge) 4. ข้ันสื่อสารและนําเสนอ (Applying the Communication skill) 5. ข้ัน
ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคา (Self - Regulating)  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ข้ันรวบรวมขอมูล (Gathering) เริ่มจากคําถามเพ่ือกระตุนผูเรียนใหสังเกต  
สงสัย  กระตุนความสนใจ  ตระหนักในปญหา  ตั้งสมมุติฐาน ตั้งขอสงสัย เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของมาคัดเลือกและจัดเก็บเพ่ือนําไปสูการกระทําใหเกิดความหมายตอไป 

2.  ข้ันคิดวิเคราะหและสรุปความรู (Processing) เปนการจัดกระทําขอมูล โดยใช
แผนภาพความคิดมาชวยจัดความคิดใหเปนระบบ  เชนการจําแนก จัดลําดับ เชื่อมโยงสัมพันธ และ
เชื่อมโยงสูโครงสรางความดี  คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมเชิงบวก  นําไปสูการออกแบบสราง
ทางเลือก ตัดสินใจ และวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ 
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3.ขันปฏิบัติและสรุปความรูหลังการปฏิบัติ (Applying  and Constructing the 
knowledge) เขียนข้ันตอนการปฏิบัติงาน และลงมือทําจริง โดยมีการตรวจสอบเพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาใหเกิดผลดีกวาเดิมในแตละข้ันตอน สรุปเปนความรู ความคิดรวบยอด  แบบแผนหลักการ และ
นํากระบวนการ ทักษะ และหลักการไปขยายความรูสูทองถ่ินและสังคมท่ีกวางไกลออกไปจนถึงระดับโลก 

4. ข้ันสื่อสารและนําเสนอ (Applying the Communication skill) นํารองรอย
การคิด การคิดสรางสรรคท่ีหลอมรวมคุณธรรม คานิยมเชิงบวก  รองรอยการทํางาน  การแกปญหา
จนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพกวาเดิม มีคุณคามากกวาเดิม  จนสามารถสรุปเปนหลักการ  นําเสนอเปน
รายงาน การอภิปราย การบรรยาย  เอกสารเผยแพร  จัดทําเปน Video Presentation หรือเผยแพร
ผาน Website 

5. ข้ันประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคา (Self - Regulating) เปนการพัฒนาการประเมินเชิง
ระบบเพ่ือใหเห็นจุดออนจุดแข็งของกลไก  ทีมงานและตนเอง  เพ่ือปรับปรุงแกไขและปรับเพ่ิมคุณคา
ดานคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีจะขยายประโยชน คุณคาใหถึงสังคมทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ความเปนพลเมือง ความเปนพลโลก  สิ่งแวดลอม โลก จนตกผลึกเปนตัวตนกลายเปนบุคลิก มีเหตุผล 
รักษสิ่งแวดลอม  สังคม  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ตรงตามสมรรถนะสําคัญ  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค  และตัวชี้วัดครอบคลุมท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และความเปนพลโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางสมบูรณ 

พิมพันธ  เดชะคุปตและพเยาว  ยินดีสุข (2561)  การจัดการเรียนรูแบบActive  
Learning แบบรวมพลัง มีการเรียนรู 5 ข้ันตอน  สามารถใชไดทุกกลุมสาระการเรียนรู  มีข้ันตอนดังนี้ 

1.  ข้ันการสรางความสนใจ (engagement) เปนข้ันท่ีกระตุนใหนักเรียนมีแรงจูงใจ
ในการสรางบทเรียน โดยการใชคําถามของครูและนักเรียนเปนผูระบุปญหาท่ีสนใจศึกษา 

2.  ข้ันสํารวจและคนหา (exploration) เปนข้ันท่ีนักเรียนตองกําหนดแนวทางใน
การรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐานโดยจินตนาการวิธีแกปญหา แลวเรื่องวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุดเพ่ือหา
แนวทางแกไข 

3.  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (explanation) เปนข้ันท่ีนักเรียนนําขอมูลจากการ
สํารวจ การวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอ ผลท่ีได โดยนักเรียนจะสรางสรรคผลผลิตตาม
ข้ันตอนท่ีวางไว ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน 

4.  ข้ันขยายความรู (elaboration) เปนข้ันท่ีนักเรียนนําความรูท่ีไดไปใชเชื่อมโยง
กับความรูเดิม หรือนําแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติมไปอธิบายเหตุการณท่ีทําใหเกิดความรูท่ีกวางขวาง
ข้ึน โดยนักเรียนสรางสรรคผลผลิตตามข้ันตอนท่ีไดวางแผนไว 

5.  ข้ันประมวลผล ( evaluation)  เปนข้ันสุดทาย โดยนักเรียน ประเมินการเรียนรู 
ในดานกระบวนการปฏิบัติและผลงาน ซ่ึงนักเรียนตองปรับปรุงกระบวนการออกแบบข้ันตอนการ
ปฏิบัติจนถึงผลงานของกลุม แลวอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงอาจเกิดปญหาใหมซ่ึงสามารถ
นําไปประยุกตใชในสถานการณใหมได 
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พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ท่ีจัดการเรียนรู
แบบ ( Active  Learning)  มีดังนี้ 

บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน 

1. Advisor 
วิ ธีสอน :   project  based   
Learning  Research - based   
Learning 

 ครูแนะนํา เสนอแนะ ใหกําลังใจ
เปนท่ีปรึกษา เพ่ือใหเด็กทํางาน 
บรรลุเปาหมายดวยตนเอง 

ผูเรียนระบุคําถาม แสวงหาคําตอบ 
สรางความรูดวยตนเอง นักเรียนสราง
ความรูใหม สิ่งประดิษฐใหม แบบท่ี
ผู เ รี ย น แ ล ะ ค รู ไ ม เ ค ย รู ม า ก อ น 
(Unknown  by all) 

2. Coacher ( ผูช้ีแนะ) 
 Coaching (กระบวนการช้ีแนะ) 

ช้ีแนะ สอนงาน ใหบุคคลมีความรู 
ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวดู
วิธีตางๆท่ีวางแผนไว 

ปฏิบัติ ลงมือทํา เพ่ือเรียนรูเปนไปตาม
เ ป า ห ม า ย  ร ว ม ท้ั ง ก า ร แ ก ไ ข
ขอบกพรองเ พ่ือใหบรรลุตามผลท่ี
กําหนดไว  เรียกวาผู รับการ ช้ีแนะ 
(Coachee) 

3. Mentor ( พ่ีเลี้ยง) 
Mentor (กระบวนการพ่ีเลี้ยง) พ่ี
สอนนอง ครูอาวุโสสอนนอง 

สนับสนุน สงเสริมชวยเหลือใหผูมี
ประสบการณนอยกวาไดเรียนรูดวย
ตน เอง  เป นแบบอย า ง  ( Ro le 
Model)  มีความเปนกัลยาณมิตร 

เปนผูพยายามเรียนรูดวยตนเองเพ่ือ
พัฒนาความสามารถใหเปนไปตาม
เปาหมาย เรียกผูไดรับการแนะนํา 
(Mentee) 

 
วิริยะ ฤาชัยพาณิชยและวรวรรณ  นิมิตพงษกุล (2562) ไดกลาวถึง  การจัดการเรียนรู

แบบActive  Learning  กระบวนการ 8 ขอ  ท่ีสงผลใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค  มีดังนี้ 
1.  สรางแรงบันดาลใจ กระตุนความอยากรู (inspiration) 
2.  เปดโอกาสใหคนหา  รวบรวมขอมูล แยกแยะ และนํามาสรางเปนองคความรู 

(self - Study) 
3.  สอนวามีการถาม โดยสวนมากจะเปนการสอนแบบรายบุคคลรายกลุมใน

ชวงเวลาท่ีผูสอนเดินใหคําปรึกษา  มากกวาการสอนรวม (Coaching) 
4.  เปดโอกาสใหเวลาผูเรียนหาทางแกปญหาดวยตนเอง (individual Problem  

solving) 
5.  ใชเกมเปนตัวชวยเรื่องการเรียนรูในหองเรียน (Game  -  Based -Learning 

:GBL) 
6.  แบงกลุมทําโครงงานในเวลาเรียน (team  project) 
7.  ใหนําเสนอผลงานดูวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย (Creative  persentation) 
8.  ใชการวัดผลแบบไมเปนทางการและการวัดผลแบบหลายมิติ ( infromal  

assessment  and  multidimensional   assessment) 
ตัวอยาง  การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  การสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง

สถิติ  ครูอาจจะจัดรูปแบบการสอนเปน 5 ข้ันตอน  ข้ันตอนดังนี้ 
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1.  ข้ันกระตุน  ใหเด็กเลือกอานขอมูลทางสถิติ ตัวอยาง เชน ขอมูลสถิติรายได
ประชากรชาติตางๆ ขอมูลอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางรถยนตของไทย ขอมูลการจายรางวัลสลาก
กินแบงรัฐบาล  

2.  ข้ันต้ังปญหา  ใหผูเรียนไดคนหาความรูในประเด็นท่ีเขาสนใจ เชนระหวางครู
ไทย ครูออสเตรเลีย ครู American  และครูลาว  ครูท่ีไหนนาจะมีความนาจะมีชีวิตความเปนอยูดีกวา
กัน โอกาสท่ีคนไทยตายจากโรคหรืออุบัติเหตุ  มีมากกวากันแคไหนอยางไร  โอกาสในการถูกรางวัล
จากการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล เปนอยางไร เม่ือเทียบกับสลากกินแบงในประเทศตางๆ ผูเรียนเลือก
เขากลุมตามความสนใจ 

3.  ข้ันการคนและคิด  ตอนนี้แหละท่ีคุณครูจะเดินแนะนํา บอกแหลงคนควาขอมูล
ใหเด็ก  บางครั้งก็ชวยคนหา ชวยตอบคําถาม หรือเดินแนะนําเปนรายกลุม 

4.  เด็กออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน แบบใดก็ไดตามความถนัด 
5.  ประเมินผล 
กรณีท่ีเปนการแขงขัน  เชน  การแขงโตวาที  แขงสรางสิ่งประดิษฐ  และ กิจกรรม

อ่ืนๆ เชน การแสดงบทบาทสมมุติ (role play)  ผูสอนอาจออกแบบการสอนโดยจัดเปน 5 ข้ันดังนี้ 
1.  กระตุนความสนใจโดยสื่อตางๆ 
2.  แจงกติกาและแบงทีม 
3.  คนหาและวางแผน 
4.  แขงขัน 
5.  ประเมินผล 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อางถึงใน 
สุคนธ  สินธพานนทและคณะ. 2562 : 13)  ไดอธิบายเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู Active 
Learning  ไวดังนี้  

1.  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
-  นักเรียนมีสวนรวม  อาทิ  ตั้งคําถาม  นําเสนอ 
-  นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
-  นักเรียนมีสวนรวมในการเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือชิ้นงาน 
-  นักเรียนไดทํางานกลุม 

2.  คิดวิเคราะห ประเมินคา สังเคราะห 
-  นักเรียนไดคิดวิเคราะห 
-  นักเรียนไดคิดสังเคราะห  
-  นักเรียนไดคิดอยางมีวิจารณญาณ 
-  นักเรียนไดประเมินคา 

3.  สรางการเรียนรูดวยตนเอง 
-  นักเรียนออกแบบการเรียนรูรานกันเอง 
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-  นักเรียนสรางสรรคชิ้นงาน/ผลงาน 
-  นักเรียนไดประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 
-  นักเรียนกํากับความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง 

4.  นําความรูไปประยุกตใช และเชื่อมโยงสภาพแวดลอมใกลตัว ปญหาของชุมชน 
สังคม ลืมประเทศชาติ 

-  นําความรูประยุกตใชในสถานการณใหม 
-  เชื่อมโยงความรูกับสภาพแวดลอมใกลตัว  ปญหาของชุมชน  สังคม  หรือ

ประเทศชาติ  
แนวทางการจัดกิจกรรม Active Learning 

ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน เปนไปตามแนวทางของ 
Active Learning นั้น สามารถทําไดหลากหลาย เชน การทํางานรวมกันเปนกลุม การอภิปราย  การ
สื่อสารระหวางกัน การแสดงบทบาทสมมติ  การมีสวนรวมในชั้นเรียน การรวมกันเขียนบทความข้ึน 

ตัวอยางกิจกรรม  Active Learning Brookfield 2005 , Bonwel and Eison 
1991 กลาววา (Brookfield 2005 , Bonwel and Eison 1991 อางถึงใน สุคนธ  สินธพานนทและ
คณะ. 2562 : 12 - 13) A Class  Discussion   มีการสนทนานางแบบตัวตอตัว  หรือทางออนไลน 
เม่ือจบการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว  ผูสอนจะกําหนดหัวขอใหอภิปรายรวมกัน และอาจชวยกัน
กําหนดหนาท่ีของแตละคนก็ได ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนมากข้ึน เปนการฝก
ทักษะการคิด พัฒนาความคิดสังเคราะหโดยการหลอมรวมสิ่งตางๆ  เขาดวยกัน 

A - thinking - Pair -share  หลังจากผูเรียนไดเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนจบ จะ
ใชเวลาเล็กนอยในการจับคูอภิปราย หรืออภิปรายรวมกัน ผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรม แตผูเรียนใน
หองเรียนตองมีจํานวนไมมาก เสื้อผูสอนจะไดดูแลท่ัวถึงทุกคน สมาชิกหองเรียนจะสนุกสนานในการ
อภิปรายรวมกัน กิจกรรมนี้จะประหยัดเวลาผูเรียนสามารถสรุปเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็ว 

A short   writing  exercise   กิจกรรมนี้เปนการทบทวนเรื่องท่ีเรียนมาแลว 
ผูสอนจะใหผูเรียนเขียนขอความ/บทความ  สั้นๆ ภายใน 1 นาที หรืออาจจะ  10 นาทีข้ึนอยูกับความ
พรอมของผูเรียน 

A  collaborative   Learning Group  เปนการทํางานเปนกลม ๆ ละ 3-6 
คน ในการทํางานอยากมีการแบงหนาท่ี เปนผูนํา จดบันทึก ผูสอนอาจกําหนดเรื่องใหศึกษาคนควา 
แลวนําเสนอในหองเรียน หรืออาจใหทําโครงงาน  

A  Student   debate   ผูสอนกําหนดเรื่องใหผูเรียน ผูเรียนรับหนาท่ีตาม
เรื่องท่ีไดรับ และนําขอมูลตางๆ มาอภิปราย  

A  reaction  to a Video  เปนการแบงใหผูเรียนทํางานเปนกลุมหรือเปนคูก็
ได เปนการใหผูเรียน ดูVideo เนื้อหาตรงตามเรื่องท่ีเรียน เม่ือผูสอนแจกคําถาม 2 - 3 คําถามดู 
Video จบแลวจะอภิปรายและเขียนสรุปแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคําถามท่ีผูสอนมอบให 

A  small  group   discussion เปนการจัดกลุมเล็กๆ  ในหองเรียนท่ีมีผูเรียน
จํานวนมาก  ผูสอนอาจจะกิจกรรมเปนการเลนเกมตางๆ หรือมีการแขงขัน  เพ่ือใหผูเรียนทํางาน
รวมกัน มีการแสดงความคิดเห็น ผูเรียนจะแสดงออกถึงการไดรับความรูในกลุมเล็กๆ ของตน 
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A  Class   game  เปนการทบทวนความรูความเขาใจกอนการสอน  ผูสอน
อาจใหผูเรียนไดเลนเกมอักษรไขว หรือเกมตางๆ จะทําใหผูเรียนสนุกสนาน และเปนการทบทวน
ความรู 

Learning by Teaching   เปนการกําหนดใหผูเรียนไปคนควาหาหัวขอตางๆ 
ทําความเขาใจเรื่องเหลานั้นอยางกระจาง แลวนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนๆ ในหองเรียน  ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีการอภิปรายแนะนําเสนอผลงาน เปนลักษณะเพ่ือนสอนเพ่ือน 

สรปุการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning  มีดังนี้ 
1.  ข้ันเราความสนใจ 

เปนการเสนอบทเรียน  กระตุนเราความสนใจ  สรางความทาทายของ
ผูเรียนโดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายอาจใชคําถามปลายเปดใหนักเรียนไดคิดเกิดความสงสัย  เกิด
คําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีเรยีน  และเกิดการตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาคําตอบตอไป 

2.  ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรูเลือกใชรูปแบบเทคนิค ยุทธวิธี  การจัดกิจกรรม
การเรียนรูหลากหลาย  มีความสอดคลองกับเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู 

3.  ข้ันอภิปราย 
นักเรียนรวมกันอภิปรายโตแยงถกเถียงสิ่งท่ีไดเรียนรู เสนอความคิดเห็น

และความคิดรวบยอดท่ีนักเรียนไดเรียนรู ครูทําหนาท่ีเปนผูฟงและจดบันทึกขอผิดพลาดของนักเรียน 
โดยไมติชมหรือวิจารณเนื่องจากในชั้นนี้นักเรียนท้ังชั้นกําลังเปนผูกระทํา 

4.  ข้ันสรุป 
นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทสรปุการเรียนรูท่ีนักเรียนไดเรียนรูท้ังหมดตั้งแต

ข้ันท่ีหนึ่งถึงข้ันท่ีสามโดยเนนความคิดรวบยอดหลักและเติมเต็มใหการเรียนรูสมบูรณยิ่งข้ึน 

เอกสารที่เกี่ยวของการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 

1.  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม มาจากคําวา Instruction  Packages  หรือ Learning  
Packages เดิมทีเดียวมักใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อท่ีคงนํามาใชประกอบการสอนแตตอมา
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเขามามีบทบาทมากข้ึนนักการศึกษาจึง
เปลี่ยนมาใชคําวา ชุดการเรียน เพราะการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกิจกรรม
ของครูกิจกรรมของครูและนักเรียนจะตองเกิดคูกัน (บุญเเก้ือ  ควรหาเวช. 2542 : 91) และในการ
วิจัยผูวิจัยใชแบบฝกซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของชุดกิจกรรม  ดังนั้นการทํากิจกรรมตางๆ คือการทํา
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงมีผูใหความหมายของชุดกิจกรรมไว  ดังนี้ 

ชัยยงค  พรหมวงศ (2545 : 117 - 118)  กลาวถึงชุดการสอนเปนสื่อผสมท่ีไดจาก
ระบบการผลิต และการนําสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับหนวยเรื่อง วัตถุประสงค เพ่ือชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศิริลักษณ  หนองเส (2545 : 6)  ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมไววา  หมายถึง สื่อ
การเรียนการสอนท่ีใชเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนในดานการเรียนรู  การเสาะแสวงหาความรู 
และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  
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เพชรรัตดา  เทพพิทักษ (2545 : 30) กลาว ชุดกิจกรรม คือชุดการเรียนหรือชุดการ
สอนนั่นเอง ซ่ึงหมายถึง สื่อการสอนท่ีครูเปนผูสรางประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด  และ
องคประกอบอ่ืนเพ่ือใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยครู
เปนผูแนะนําชวยเหลือ และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชในการประกอบการเรียนเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 

อนงคนาฏ  เดชอัมพร (2548 : 5) ไดใหความหมายไววา ชุดการเรียน หมายถึงสื่อ
การเรียนการสอนท่ีประกอบดวยวัสดุอุปกรณบางชนิด เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาและฝก
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูแนะนําชวยเหลือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ชัยยุทธ  บุญธรรม (2549 : 12) กลาววา ชุดการเรียนหมายถึงสื่อการเรียนการสอนท่ี
สรางข้ึนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เกิดจากการบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษากับ
กระบวนการเรียนการสอน นักเรียนสามารถและปฏิบัติตามคําแนะนํา ทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง
ตามท่ีชุดการเรียนกําหนด 

สุรางคนา   ยาหยี (2549 : 60) กลาวา ชุดการเรียนเปนชุดประสบการณสอนท่ีครู
สรางข้ึนโดยใชสื่อวัสดุ  อุปกรณ  และกิจกรรมหลากหลายชนิดผสมผสานกัน เพ่ือมุงใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในบทเรียนไดดีข้ึน และบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาการเรียนรู
ดวยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ โดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  

พวงเพ็ญ  สิงหโตทอง (2558 : 10) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา เปนการ
รวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูปไวเปนชุดเพ่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหาใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองไดอยาง
สะดวกตามข้ันตอนท่ีกําหนดเพ่ือบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว เปนการเรียนท่ีเนนความสามารถสวนบุคคล
ผูเรียนมีอิสระและพ่ึงพาผูสอนนอยท่ีสุด ภายในชุดประกอบดวยสื่อตางท่ีจะทําใหผูเรียนสนใจเรียน
ตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู  ประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด และ
องคประกอบอ่ืนท่ีกอใหเกิดความสมบูรณในตัวเอง  โดยท่ีผูสรางไดรวบรวมและจัดอยางเปนระบบไว
เปนกลุม และสรางไวเพ่ือจุดประสงคใดจะมีชื่อเรียกตามการใชงานนั้น ๆ เชน ถาสรางเพ่ือการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูใชประกอบการสอน  โดยเปลี่ยนบทบาทใหครูพูดนอยลง นักเรียนเขารวม
กิจกรรมมากข้ึน  เรียกวาชุดกิจกรรมสําหรับครู  แตถาใหผูเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมนี้ เรียกวา ชุด
กิจกรรม  ในการสรางชุดกิจกรรมจะพิจารณาจาก 1) ใชสื่อหลายชิ้นตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 2) 
เหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน 3) เหมาะสมกับการตอบสนองของผูเรียน 4) เปนสื่อท่ีจัดหาได
ไมยาก 

ดํารงศักดิ์  มีวรรณ (2552 : 17) สรุปไดวา ชุดกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ
เรียนรูใหกับผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแกปญหาดวยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู โดยใชแหลง
การเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยครูตองเปนผูวางแผน กําหนดเปาหมายวัตถุประสงคการเรียนรู สิ่งท่ี
ตองการผูเรียนเกิดการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูมีหนาท่ีใหคําปรึกษา 

นพคุณ  แดงบุญ (2552 : 16) สรุปไววา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนท่ีผูสอน
สรางข้ึน ประกอบดวยสื่อวัสดุอุปกรณหลายชนิดประกอบเขากันเปนชุด เพ่ือเกิดความสะดวกตอการ
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ใช ในการเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนรู   ท้ังดาน
ความรู  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติตอวิทยาศาสตร 

ประเสริฐ  สําเภารอด (2552 : 12) สรุปไดวา ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ชุดการเรียน
การสอนประเภทสิ่ งตี พิมพและกิจกรรมท่ีเนนใหผู เรียนทํากิจกรรมดวยกระบวนการกลุม  
ประกอบดวย 9 องคประกอบ  ไดแก  1) ชื่อกิจกรรม  2) คําชี้แจง  3) จุดประสงค  4) เวลาท่ีใช  5) 
วัสดุอุปกรณ  6) เนื้อหาและใบความรู  ๗) สถานการณ  8) กิจกรรม  9) แบบทดสอบทายกิจกรรม 

กูด (Good. 1973 : 306) ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมทางการ
สอนทุกอยางท่ีจัดไวเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสอน อุปกรณท่ีใชในการเรียน  คูมือครู  เนื้อหา 
แบบทดสอบ ขอมูลท่ีเชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้ครู
เปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยชี้แนะเทานั้น 

ดวน (Duann. 1973 : 169) กลาวถึงชุดการเรียนวาเปนการเรียนรายบุคคล 
(Individua  Iizedinstruction) เปนอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเปาหมาย ผูเรียนจะเรียนตามอัตราความสามารถ และความตองการ  

แคปเพลอร และแคปเพลอร (Kapfer ; Kapfer. 1972 : 3 - 10) ไดใหความหมาย
ของ คําวาชุดการเรียนไววา  เปนรูปแบบการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย
คําแนะนําใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเปนผลของการเรียน   สวนเนื้อหาท่ี
จะนํามาสรางชุดการเรียน นํามาจากขอบขายความรูท่ีหลักสูตรกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรู ซ่ึงตองสื่อ
ความหมายใหแกผูเรียนอยางชัดเจน โดนผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามเปาหมาย หรือจุดประสงคการ
เรียนรูเชิงพฤติกรรม 

เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม (2559 : 29) ไดกลาววา  ชุดกิจกรรมเรียนรู เปนสื่อประสม
ประเภทหนึ่ง  ท่ีสามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนจากประสบการณตรงท่ีไดจากการลง
มือปฏิบัติ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิด มีอิสระในการเรียนรูท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคล เหมาะสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษา พ่ีชอบเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง สรางจินตนาการตอยอดไดดวยจากการลงมือกระทําและจากการทํางานรวมกับ
เพ่ือน  

ชุดกิจกรรมเรียนรู  (Learning  Activities  Package)  การนําระบบสื่อผสม 
(Multimedia) ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและประสบการณของแตละหนวย โดยมีจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีชัดเจน  มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยผูสอนมีการเตรียมความพรอมกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

จากนักการศึกษาไดใหความหมายชุดกิจกรรมการเรียนรู สรุปไดวา  ชุดกิจกรรม
หมายถึง ชุดกิจกรรม ท่ีมีสื่อผสมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและประสบการณของแตละหนวย โดยมี
จุดประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจน  มีสื่อกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติเปนกระบวนการ ลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง และทํางานรวมกับเพ่ือน  มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยผูสอนมีการเตรียมความพรอมกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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2.  ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

การแบงประเภทของชุดกิจกรรม  ไดมีนักการศึกษาแบงประเภทของชุดกิจกรรมไว
ดังนี้ 

ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ (2523 : 118)  ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการ
สอนไว 4 ประเภท  คือ  

1.  ชุดกิจกรรมประกอบคําบรรยาย  เปนชุดการเรียนการสอนท่ีมุงขยายเนื้อหา
สาระ  การสอนแบบบรรยายใหชัดเจนข้ึน  โดยกําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใหผูใชใชประกอบการ
บรรยาย ซ่ึงอาจเรียกวาชุดการเรียนการสอนสําหรับครู ชุดการเรียนการสอนมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียว
และใชกับผูเรียนท้ังชั้น โดยแบงหัวขอท่ีจะบรรยาย  เนื้อหา และกิจกรรมไวตามลําดับข้ัน ชุดการเรียน
การสอนแบบนี้มีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย  เชนแผนการสอน แผนภูมิรูปภาพ ภาพยนตร โทรทัศน 
ผูสอนซ่ึงเปนผูจัดทําชุดการเรียนการสอนเจาะบรรจุชุดการเรียนการสอนในกลองท่ีมีขนาดพอเหมาะ 

2.  ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมแบบกลุม เปนชุดการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียน
เปนผูปฏิบัติกิจกรรม อาจจัดในหองเรียนแบบศูนยการเรียน  ชุดการเรียนการสอนแตละชุดจะ
ประกอบดวยชุดการเรียนการสอนยอยท่ีมีจํานวนเทากับจํานวนศูนยท่ีแบงไวในแตละหนวย แตละ
ศูนย มีชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมในแตละศูนย ซ่ึงจัดไวในรูปแบบ
สื่อผสม ถาใชเปนสื่อรายบุคคลหรือท้ังกลุมใชรวมกันได 

3.  ชุดกิจกรรมรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนท่ีจัดไวใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองตามคําแนะนําท่ีระบุไว นาสงสัยในตอนใดก็ถามผูสอนได สามารถปรึกษากันระหวางเรียนได 
ผูเรียนอาจนําไปศึกษานอกเวลาเรียนหรือไปศึกษาท่ีบานก็ได โดยมีผูปกครองหรือบุคลากรอ่ืนๆคอย
แนะนําใหความชวยเหลือได 

4.  ชุดกิจกรรมสอนทางไกล  เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ีอยูตางถ่ิน
ตางเวลา  มุงสอนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  ไมตองเขาชั้นเรียน ชุดการเรียนการสอนทางไกลนี้  
ประกอบดวยสื่อประเภทสิ่งพิมพ  รายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร และการสอน
เสริมตามศูนยบริการการศึกษา  เชน ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ  ตันบรรจง (2531 : 181) ไดแบงชุดการเรียนการสอน
ออกเปน 4 ประเภท  สรุปไดดังนี้ 

1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครู ครูใชเปนคูมือประกอบการสอน  ซ่ึงใชสอนนักเรียนเปน
กลุมใหญหรือท้ังชั้นเรียน ชุดการเรียนการสอนนี้ประกอบดวยคูมือครู  และสื่อการเรียนการสอนชุด
การเรียนการสอนประเภทนี้มีการเปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมไดบาง ข้ึนอยูกับเทคนิคและ
วิธีการสอนของคร ู

2.  ชุดกิจกรรมสอนตามเอกัตภาพ หรือชุดการเรียนการสอนรายบุคคล  เปนชุด
การเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง 

3.  ชุดกิจกรรมสอนท่ีใชกับศูนยการเรียน เปนชุดการเรียนการสอนเจใหนักเรียน 
แตละคนไดเลือกเรียนอยางอิสระ โดยเวียนศึกษาไปตามศูนยตางๆ  จนครบ 

4.  ชุดกิจกรรมแบบผสม เปนชุดการเรียนการสอนท่ีจัดกิจกรรมไวหลายอยาง 
เพ่ือใหครูเลือกใชไดตามความเหมาะสม  
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ศรีสุดา  จริยากุล (2543 : 647 - 648) ไดจําแนกประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 
ประเภท  ดังนี้ 

1.  ชุดกิจกรรมรายบุคคล สําหรับผูเรียนตามความสนใจ  และระดับความสามารถ
ของตนเองผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยใชชุดกิจกรรมแตละชุดมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลงวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ  พ่ีจะตองไปศึกษาเพ่ิมเติม  ผูเรียนสามารถทดสอบ
เพ่ือทราบผลความกาวหนาของตนเองไดทุกเวลา และทราบผลการเรียนทันที  ประกอบดวยบทเรียน
สําเร็จรูป แบบประเมินผลและวัสดุอุปกรณการเรียน 

2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเปนกลุม ชุดกิจกรรมแบบนี้ใชในการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนเปนกลุม หรืออาจารยในรูปศูนยการเรียน ชุดกิจกรรมนี้จะมีซ้ือไวใหสมาชิกแตละ
คน ท่ีจะประกอบกิจกรรมตามคําสั่งได  ประกอบดวยชุดยอยท่ีมีจํานวนเทากับจํานวนศูนย ท่ีแบงไว
แตละหนวย ซ่ึงแตละศูนยจะมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบทุกคนตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรม
นั้นๆ ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง หรือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในศูนยตางๆ จนครบรอบ 

3.  ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายของครูหรือชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุด
กิจกรรมท่ีกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูหรือผูสอน ใชประกอบการบรรยายเปนเนื้อหาและ
ประสบการณท่ีผูสอนตองการพ้ืนฐานใหผูเรียนไดเรียนไปพรอมกัน  โดยมีเวลาใหผูเรียนไดเรียนรู
รวมกันบางครั้ง  ตามท่ีกําหนดไวในตารางเรียนของแตละคน 

บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2545 : 94)  ไดกลาวถึงประเภทของชุดการเรียนรูตามลักษณะ
การใชงานได 3 ประเภท  ดังนี้ 

1.  ชุดกิจกรรมประกอบคําบรรยาย ชุดสําหรับผูสอนจะใชสอนผูเรียนเปนกลุม
ใหญเปนการสอนท่ีตองการปูพ้ืนฐานใหกับผูเรียนเปนสวนใหญไดรูไดเขาใจในเวลาเดียวกันก็มุงท่ีขยับ
ขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งข้ึนชุดกิจกรรมแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูดใหนอยลง และใชสื่อ
การสอนท่ีมีความพรอมอยูในชุดการเรียนไดเสนอเนื้อหามากข้ึน  สื่อท่ีจะนํามาใชนี้จะตองใหผูเรียนได
เห็นอยางชัดเจนทุกคน ชุดการสอนชนิดนี้บางคนอาจเรียกวาชุดการสอนสําหรับครู 

2.  ชุดกิจกรรมแบบกลุมกิจกรรม  เปนชุดกิจกรรมสําหรับใหผูเรียนรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ  ประมาณ 5 - 7 คน โดยใชสื่อการสอนท่ีบรรจุไวในชุดกิจกรรมแตละชุดมุงท่ีจะฝกทักษะ
ในเนื้อหาวิชาเรียนและใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันชุดกิจกรรมชุดนี้มักจะใชในการสอนกิจกรรม
กลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียนรู การสอนแบบกลุมสัมพันธ  

3.  ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลเปนชุดกิจกรรมสําหรับเรียนรูดวยตนเองเปน
รายบุคคล คือผูเรียนจะตองทําการศึกษาหาความรูดวยความสามารถดวยความสนใจของตนเอง
อาจจะเริ่มท่ีโรงเรียนหรือท่ีบานก็ได สวนมากมักมุงใหผูเรียนทําความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนเพ่ิมเติม
ผูเรียนจะสามารถประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ไดดวยชุดกิจกรรมชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะ
หนวยการสอนยอยๆหรือโมดูลก็ได  

สุคนธ  สินธพานนท (2561 : 26)  ไดกลาวา ชุดกิจกรรม  แบงออกเปน 4 ประเภท 
คือ 

1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครูผูสอน  ซ่ึงเปนชุดกิจกรรมประกอบคําบรรยายของครู มี
สื่อหลากหลายชนิด เชน แผนการจัดการเรียนรู  แผนภูมิ  รูปภาพ  VCD  แผนพับ  
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๒.  ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมกลุม ผูสอนจะทําชุดกิจกรรมไวในแตละศูนยการ
เรียนรู ผูเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาและทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวในชุดกิจกรรมการสอนหมุนเวียนไป
จนครบทุกศูนยการเรียน 

3.  ชุดกิจกรรมรายบุคคลชุดกิจกรรมท่ีผูสอนจัดข้ึนเพ่ือผูเรียนแตละคนศึกษาหา
ความรูทํากิจกรรมตามท่ีผูสอนกําหนดไวจนครบถวน ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
ได  

จากคํากลาวขางตนนี้  สรุปไดวาชุดกิจกรรมมี 3 ประเภท  ดังนี้ 
1.  ชุดกิจกรรมรายบุคคล สําหรับผูเรียนตามความสนใจ  และระดับความสามารถ

ของตนเองผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยใชชุดกิจกรรมแตละชุดมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลงวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 

2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเปนกลุม ชุดกิจกรรมแบบนี้ใชในการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนเปนกลุม หรืออาจารยในรูปศูนยการเรียน ชุดกิจกรรมนี้จะมีซ้ือไวใหสมาชิกแตละ
คน ท่ีจะประกอบกิจกรรมตามคําสั่งได  ประกอบดวยชุดยอยท่ีมีจํานวนเทากับจํานวนศูนย ท่ีแบงไว
แตละหนวย ซ่ึงแตละศูนยจะมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบทุกคนตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรม
นั้นๆ ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง หรือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในศูนยตางๆ จนครบรอบ 

3.  ชุดกิจกรรมผสม เปนชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมแบบผสม เปนชุดกิจกรรมท่ีจัด
กิจกรรมไวหลายอยาง เพ่ือใหครูเลือกใชไดตามความเหมาะสม  

3.  องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดกิจกรรมมีองคประกอบท่ีแตกตางกันตามนักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 
ฮุสตันและคนอ่ืน ๆ (Houstion : Other. 1972 : 10 -15) กลาวถึงองคประกอบของ

ชุดกิจกรรมไวดังนี้ 
คําชี้แจง (prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบขายในสวนชุด

กิจกรรมสิ่งท่ีผูเรียนจะตองรูกอนและขอบขายของกระบวนการเรียนท้ังหมดในชุดกิจกรรม 
จุดมุงหมาย (objectives) คือ ขอความท่ีแจมชัดและไมกํากวมท่ีกําหนดวาผูเรียน

จะประสบความสําเร็จอะไรจะหลังจากเรียนแลว 
การประเมินผลเบื้องตน ( pre - assessment) มีวัตถุประสงค  2 ประการ คือ 

เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนการสอนนั้น และดูวาสําเร็จผลตามความมุงหมาย
เพียงใด การประเมินผลเบื้องตนนี้ อาอยูในรูปแบบของการทดสอบขอเขียน  ปากเปลา การทํางาน  
ปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือคําถามงายๆ  เพ่ือใหรูถึงความตองการและความสนใจ  

ดวน (Duann. 1973 : 169)  กลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมไว 6 ประการ คือ   
1. มีจุดมุงหมายและเนื้อหาท่ีตองการเรียน 
2.  บรรยายเนื้อหา  
3.  มีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
4.  มีกิจกรรมในการเรียน 
5.  มีกิจกรรมท่ีสงเสริมจะใหเกิดแกผูเรียน 
6.  มีเครื่องมือวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
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เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม. (2559 : 30 - 36) ไดกลาววา องคประกอบหลัก  มี ๗ 
องคประกอบหลัก ไดแก 

ชื่อกิจกรรม เปนการบงบอกถึงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อกลุมสาระวิชาการเรียนรู 
ระดับชั้นสาระสําคัญและสวนประกอบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูใชชุดกิจกรรมทราบถึงขอบเขตท่ีอยูใน
กิจกรรมวามีเนื้อหาเทาใด แตละเนื้อหาจะมีกิจกรรมหรือสวนใดบาง สวนใหญชุดกิจกรรมจะแบง
เนื้อหาออกเปนเนื้อหายอยๆ หรือหนวยการเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางสะดวกและ
เรียนรูไปตามลําดับข้ันตอน บางครั้งชุดกิจกรรม อาจแบงออกเปนชุดยอย ๆ หลาย ๆ ชุด  เพ่ือสะดวก
ตอการเรียนรู 

คําชี้แจง เปนสวนท่ีอธิบายจุดมุงหมายหลักของกิจกรรมและลักษณะของการจัด
กิจกรรม เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย เปนการอธิบายถึงบทบาทผูสอนและบทบาทผูเรียนบมีหนาท่ี
อยางไรบาง  กอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมจะดําเนินการอยางไร เพ่ือใหผูสอน
และผูเรียนรูบทบาทหนาท่ีและกิจกรรมท่ีตนเองตองปฏิบัติ 

จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนท่ีระบุจุดมุงหมายท่ีสําคัญของกิจกรรมนั้น แนวคิด
เปนสวนท่ีระบุเนื้อหาหรือมโนทัศนของกิจกรรมนั้น  วาเม่ือผูเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมแลวผูเรียนจะ
บรรลุเปาหมายอะไรบาง 

เนื้อหา / สื่อ เปนสวนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือชวย
ใหผูสอนทราบวาตองเตรียมอะไรบาง  ซ่ึงชวยใหผูเรียนและเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดชัดเจน  โดยอาจจั 
ดกิจกรรมเปนแบบกลุมหรือรายบุคคล 

ใบความรู ใบกิจกรรมและการชวยเหลือเปนการนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีตองการให
ผูเรียนศึกษา โดยอรรถเขียนเนื้อหาเปนความเรียงมีภาพประกอบ  หรือจัดทําในรูปแบบตารางโดยใบ
ความรูควรมีการใหเนื้อหาความรูสลับกับใหผู เรียนไดใชการคิดหรือหรือการทําใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับใบความรู  ใบกิจกรรมตางๆ เชน การใชคําถามสลับกับการใหความรู เพ่ือฝกใหผูเรียน
รูจักคิดในเบื้องตน กอนเพราะการนําเสนอเนื้อหาใหผูเรียนอานอยางเดียวอาจจะทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อ
ได 

แบบประเมินผล เปนแบบทดสอบเพ่ือประเมินการเรียนรู ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน
และทํากิจกรรมจากชุดการเรียนรูจะกําหนดใหการประเมินท้ังกอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน   
หรือทํากิจกรรม ท้ังนี้แบบประเมินอาจจะทําอยูในรูปแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  เติมคํา  หรือถูกผิด  
ข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระ 

ภาคผนวก เปนสวนท่ีตองการใหผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีอยูในชุด
กิจกรรม หรือเปนเกณฑการใหคะแนนสําหรับผูสอน หรืออาจเปนการรวบรวมเนื้อหา เว็บไซตท่ี
เก่ียวของกับเนื้อหา  

สรุปองคประกอบของชุดกิจกรรม  มี 1) ชื่อกิจกรรม  2) คําชี้แจง  3) จุดประสงคการ
เรียนรู  4) เนื้อหา / สื่อ เปนสวนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม  5) ใบความรู  
6) แบบประเมินผลเปนแบบทดสอบเพ่ือประเมินการเรียนรู  7) ภาคผนวก เปนสวนท่ีตองการให
ผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีมีอยูในชุดกิจกรรม 
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4.  ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ในการสรางชุดกิจกรรม  มีนักการศึกษา  ไดเสนอข้ันตอนของการสรางชุดกิจกรรมไว

ดังนี้ 
บัททส  (Butts. 1974 : 85)  เสนอหลักการสรางไว  ดังนี้ 

1.  กอนท่ีจะสราง ตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวา  จะเขียนเก่ียวกับเรื่อง
อะไร มีวัตถุประสงคอะไร 

2.  ศึกษางานดานวิทยาศาสตรและเอกสารท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทํา 
3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 
4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ  โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของผูเรียน 
5.  กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
6.  กําหนดเวลาท่ีใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
7.  กําหนดการประเมินผลวาจะมากอนผลกอนเรียนหรือหลังเรียน 

วิชัย  วงศใหญ (2525 : 189 - 192)  ไดเสนอข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมไว 10 
ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  สารเนื้อหาสาระของวิชาท้ังหมดอยางละเอียดวาสิ่งท่ีเรานํามาทําเปนชุด
กิจกรรมนั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการโครงการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาท่ีไดจากการศึกษา
วิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยการเรียนรู ในแตละหนวยนั้นจะมีเรื่องยอยๆ รวมอยูท่ีเราจะตองศึกษา
พิจารณาใหละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดการซํ้าซอนในหนวยอ่ืนๆ และควรคํานึงถึงการแบงหนวยของ
การเรียนการสอนของแตละวิชานั้น ควรจะเรียงลําดับข้ันตอนของเนื้อหา  สาระสําคัญใหถูกตองวา
อะไรเปนสิ่งจําเปนท่ีผูเรียนจะตองเรียนรูกอนอันเปนพ้ืนฐานตามข้ันตอนของความรูและลักษณะ
ธรรมชาติในวิชานั้นๆ 

2.  เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนรูไดแลวตองพิจารณาตัดสินใจ
อีกครั้งวา จะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนด วาผูเรียนคือใคร จะใหอะไรกับผูเรียน จะ
ทํากิจกรรมอยางไร และจะทําไดดีอยางไร สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 

3.  กําหนดหนวยการเรียนรู  โดยประมาณเนื้อหาสาระท่ีเราจะสามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวาหนวยการ
เรียนรูนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวเรื่องยอยๆ อะไรอีกท่ีรวมกันอยูในหนวยนี้ 

4.  กําหนดความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ ตองกําหนดใหสอดคลองกับหนวย
และหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑท่ีสําคัญ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกัน 

5.  จุดประสงคการเรียนรู ตองกําหนดใหสอดคลองกับสาระสําคัญ 
6.  การวิเคราะหงาน เจอกันนําจุดประสงคการเรียนรูแตละขอมาวิเคราะหงาน

เพ่ือหากิจกรรมการเรียนรู แลวจะลําดับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวในแตละขอ 
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7.  เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน
การสอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนรูของแตละขอท่ีทําการวิเคราะหงาน และเรียงลําดับกิจกรรมไว
ท้ังหมดมาหลอมรวมเปนกิจกรรมการเรียนรูข้ันสมบูรณท่ีสุด เพ่ือไมใหเกิดการซํ้าซอนในการเรียน 
โดยคํานึงถึงพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเรียน วิธีดําเนินการสอน ตลอดจนการติดตามผล และการ
ประเมินพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกมาเม่ือมีการเรียนการสอน 

8.  สื่อการเรียน คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนและผูเรียนจะตอง
กระทํา  เพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรู ซ่ึงผูสอนจะตองจัดทําและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการ
เรียนรูเปนของท่ีใหญโตหรือมีคุณคาท่ีตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือผูสอน
เก่ียวกับการใชชุดการสอนวาจะตองจัดหาได  ณ ท่ีใด 

9.  การประเมินผล เธอการตรวจสอบดูวาหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว
ผูเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดหรือไม การประเมินผลนี้จะ
ใชวิธีการใดก็ตาม แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีเราตั้งเอาไว 

10.  การทดลองใชชุดกิจกรรมเพ่ือหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมควรนําไปใชกับกลุมเล็กๆ  ดูกอน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรอง
และแกไขปรับปรุงอยางดีแลวจึงนําไปใชกับกลุมใหญหรือท้ังชั้น 

เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม (2559 : 37)  ไดกลาววา การผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้ 
1.  การกําหนดหนวยการเรียนการเรียน สามารถแบงหนวยการเรียนไดหลายแบบ เชน 

-  แบงตามท่ีมีผูแบงไวแลว เชนแบงตามตําราหรือบทเรียน 
-  แบงตามความนิยมหรือรูปแบบในแตละสาขา เชนแบงตามอวัยวะของ

รางกาย 
-  แบงตามท่ีกําหนดไวในแผนการสอนของหลักสูตร 
-  แบงตามท่ีผูสอนเห็นวาเหมาะสม 

2.  การกําหนดเนื้อหาท่ีมีความซับซอน ควรมีการแบงเนื้อหาออกเปนเนื้อหา
ยอยๆเพ่ือใหผูเรียนเรียนไปตามลําดับจากงายไปสูยาก  การกําหนดเนื้อหาไมควรนําเสนอเนื้อหาเพียง
อยางเดียวแตควรออกแบบใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับเนื้อหาเปนระยะระยะ จะทําใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงายข้ัน หากเนื้อหาท่ีเปนนามธรรมหรือการสาธิต ควรมีการนําภาพมาประกอบเปนข้ันตอน
เพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน ท้ังนี้เลือกภาพควรเลือกใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนสาํคัญ เชนโรงเรียนวัยกอน
เรียนเรื่องเปนภาพการตูนมีรายละเอียดนอยวัยประถมควรเลือกภาพเปนภาพการตูนแตสามารถมี
รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน เปนตน 

3.  กลุมเปาหมาย ในการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรูควรออกแบบชุดกิจกรรมให
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาเนนทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน แสดงออกดานความคิดการ
อภิปรายรวมกัน 

4.  สื่อในชุดกิจกรรมการเรียนรูจะตองคํานึงถึงความสามารถของสื่อแตละชนิด
แตกตางกันในชุดกิจกรรมการเรียนรูอาจจะตองใชสื่อหลายๆชนิดเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยาก
ใหผูเรียนฟงเสียงสัตว   อาจจะมีการใชแผนซีดีเปดเสียงสัตวเปนตน 
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5.  กิจกรรมการเรียนรู จะตองเนนใหผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนรูจัก
การคิดวิเคราะห โดยกิจกรรมทําเปนปญหาหรือสถานการณใหผู เรียนฝกการแกไข โดยอาศัย
ประสบการณและความรูท่ีไดเรียนผานมา นอกจากนี้ อาจจะกลุมใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันกับ
เพ่ือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  จะเปนการขยายความรูใหกวางมากยิ่งข้ึน 

สรุปการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  มี  1) การกําหนดหนวยการเรียนรู  2) กําหนด
เนื้อหา  แบงเนื้อหาเปนยอย  3) กําหนดเปาหมายในการผลิตชุดกิจกรรม  4) กําหนดสื่อท่ีใชในชุด
กิจกรรมการเรียนรู  5) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  6) กําหนดการวัดผลประเมินผล 

5.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการเรียนรู 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เปนการนําชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึน ไปทดลองใช
ตามลําดับข้ันท่ีกําหนดไวเพ่ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด กอนนําไปทดลองใชจริง  
ซ่ึงข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดในการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไว  ดังนี้ 

ธีรชัย  ปูรณโชติ ( 2532 : 4 - 23) ไดนําเสนอข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ัน  ทดสอบนักเรียน 1 คน  โดยเลือกนักเรียนท่ียังไมเคยเรียนเรื่องท่ีจะ
สอนมาเลย  จํานวน 1 คน  แลวใหเรียนชุดกิจกรรมจนจบโดยปฏิบัติดังนี้ 

-  ตอบแบบทดสอบกอนเรียน 
-  เรียนชุดกิจกรรมจนจบบทเรียน 
-  ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมกันในขณะท่ีเรียน 
-  ตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
แลวนําผลท่ีไดมาพิจารณาปรับปรุงสวนท่ียังเห็นวาปกปอง  เชน  เนื้อหา  สื่อ

ตางๆ  แบบทดสอบ ฯลฯ  ใหดียิ่งข้ึน 
ข้ันท่ี 2 ข้ัน  ทดสอบกับกลุมเล็ก  ใชกับนักเรียน 10 คน ท่ียังไมเคยเรียนบทเรียน

ดังกลาว ดําเนินการเชนเดียวกับข้ันท่ี 1 ทุกประการ  เม่ือเสร็จกระบวนการแลวนําชุดกิจกรรมมา
แกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง และนําผลหรือคะแนนจากทําแบบฝกหัดและการทําแบบฝกหัดหลัง
เรียนไปหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใชเกณฑ 90/90  หรือ  80/80 ก็ได 

ข้ันท่ี 3  ข้ันทดลองภาคสนาม  โดยการทดลองใชกับนักเรียนท้ังชั้นเรียนจํานวน
ประมาณ 35 คน โดยวิธีการเชนเดียวกับข้ันท่ี 1  และข้ันท่ี 2  แลวนําผลไปหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม  การคํานวณคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  ใชเกณฑ  90/ 90 

-  90  ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของผมในการทําแบบฝกหัดใน
บทเรียน 

-  90  ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 

ถาปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยท้ังหมดคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบฝกหัด 
และในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดไมต่ํากวา 90 ท้ังคูก็ถือวาชุดกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาข้ึนมี
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ประสิทธิภาพอยูในข้ันใชไดอยางไรก็ตามชุดกิจกรรมบางวิชาท่ีมีเนื้อหายาก  ประสิทธิภาพไดตํ่ากวา
เกณฑ 90/90   แตไมควรต่ํากวา 80/80  จึงถือวาพอใชได 

การทดลองหาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑดังกลาวขางตนจะตองดําเนินการเปน
ข้ันตอนดังนี้ 

-  แบบหนึ่งตอหนึ่ง( 1:1 ) นําชุดกิจกรรมไปทดลองใชกับเด็ก  1 - 2 คน   โดย
ทดลองกับเด็กเกง   ปานกลาง  และออน  การทดลองแตละครั้ง  ตองปรับปรุงสื่อการสอนใหดีข้ึน 

-  แบบกลุม (1 : 10) นําชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว  ไปทดลองกับเด็ก  6 - 10 คน
ท่ีมีความสามารถคละกันแลวทําการปรับปรุงใหดีข้ึน 

-  ภาคสนาม (1 : 100) ชุดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนในชั้นเรียนท่ีมีนักเรียน
ตั้งแต 30-100  คน  ในการทดลองภาค 3 ใหใชคา E1  และ E2   ใหเขาไมถึงเกณฑท่ีตั้งไวจะตอง
ปรับปรุงชุดกิจกรรมและทําการทดสอบหาประสิทธิภาพซํ้าอีก 

ในกรณีท่ีมีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึน ไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องจากมี
ตัวแปรท่ีควบคุมไมได  เชน สภาพของหองเรียน ความพรอมของผูเรียน บทบาท และความชํานาญใน
การใชชุดกิจกรรมของครู  เปนตน  อนุโลมใหมีระดับผิดพลาดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ประมาณ 10 - 15% 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึนอาจกําหนดไว 3 ระดับ  คือ 
-  สูงกวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกวาเกณฑท่ีตั้ง ไวมีคาเกิน 

2.5%  ข้ึนไป 
-  เทาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทากับหรือสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด

ไว แตไมเกิน 2.5% 
-  ต่ํากวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่ํากวาเกณฑแตไมต่ํากวา 

2.5%  ถือวายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได 
ชุดกิจกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไวแลว  ไปสอน

ผูเรียนไดตามประเภทของชุดกิจกรรม 
บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 : 25-29) ไดจําแนกวิธีวิธีการหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรม  ดังนี้ 
1.  การหาประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ  หรือ ครู โดย ใชแบบประเมินผลให

ผูเชี่ยวชาญหรือครู  พิจารณาท้ังดานคุณภาพ  เนื้อหาสาระ  และเทคนิคการจัดทําสื่อนั้น ๆ  แบบ
ประเมินอาจเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating  Scale) หรือเปนแบบเห็นดวย  ไมเห็นดวย สรุปเปน
ความถ่ีแลวอาจทดสอบความแตกตางระหวางความถ่ีดวย Scale 

2.  การหาประสิทธิภาพโดยผูเรียน มีลักษณะเชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญ แตเนนการรับรูคุณคาท่ีไดจากการเรียนเปนสําคัญ ประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีมี
ความเท่ียงตรงท่ีจะตองพิสูจนคุณภาพ  และคุณภาพของสื่อการสอนนั้นๆ  โดยจะวัดผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอะไรบาง  เปนการวัดเฉพาะผลท่ีเปนจุดประสงคของการสอนโดยใชชุดกิจกรรมนั้นอาจจําแนก
ได 2 วิธี 

2.1  กําหนดเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําไวเชน 80 /80 หรือ  90/90 
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2.2  ไมกําหนดเกณฑไวลวงหนา แตพิจารณาการเปรียบเทียบ ผลการสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือเปรียบวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนดวยชุด
กิจกรรมนั้นสูงกวาหรือเทากับสื่อ  หรือเทคนิคการสอนอยางอ่ืนหรือไม  โดยใชสถิติทดสอบคาที (t - 
test) 

เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม (2559 : 37)  ไดกลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
การทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/ E2  ผู ท่ี เสนอแนวคิดการประเมิน E1/ E2 ก็คือ 
ศาสตราจารย ดร. ชัยยงค  พรหมวงศ  ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมและสื่อการสอนประเภทตางๆ การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมิน
กรรมของผูเรียน  2 ประเภท คือพฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย(ผลลัพธ) 
โดยกําหนดคา 

ประสิทธิภาพ E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) คือ ประเมินผลตอเนื่อง ซ่ึง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ  หลายพฤติกรรมของผูเรียน  ไดแก  งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีผูสอนกําหนดไว 

ประสิทธิภาพ E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)  คือ ประเมินผลลัพธของผูเรียนโดย
พิจารณาจากการสอบหลังเรียน 

6.  ประโยชนของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

อุษา  คําประกอบ (2530 : 33)  ไดกลาวถึงคุณคาของกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริส  
เบอรเกอร  ไว 5 ประการ  คือ 

1.  นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองกอนมีความสามารถระดับใด หลังจากนั้นก็
เริ่มตนเรียนในสิ่งท่ีตนเองไมทราบทําใหไมตองเสียเวลามาเรียนในสิ่งท่ีตนเองรูอยูแลว 

2.  นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ไดตามความพอใจไมจํากัดในเรื่อง
ของเวลาและสถานท่ี 

3.  เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบดวยตัวเองไดทันทีเวลาไหนก็ไดและได
ทราบการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 

4.  นักเรียนมีโอกาสไดพบปะกับผูสอนมากข้ึน เพราะวาผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูเรียนท่ีมีปญหาในขณะใชชุดกิจกรรมดวยตนเอง 

5.  นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นอยูกับความสามารถของผูเรียนเองไมมีคําวา
สอบตกสําหรับผูท่ีเรียนไมสําเร็จ แตจะทําใหผูเรียนกับไปศึกษาเรื่องเดิมนั้นใหม จนผลการเรียนรูได
ตามมาตรฐานท่ีตั้งไว 

สมจิต  สวธไพบูลย (2535 : 39)  ไดกลาวถึงขอดีของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 
1.  ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามอัตภาพและความสามารถของแตละ

บุคคล 
2.  ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
3.  ใชสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนไมทัน 
4.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอาน 
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ประเสริฐ  สําเภารอด (2552 : 16 ) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมสรุปไดวา ชุด
กิจกรรมท่ีใชในการสอนชวยเราความสนใจใหกับนักเรียน ทําใหรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะชุดกิจกรรมสามารถชวยใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามความสามารถ ความถนัด  ความสนใจ  สรางความพรอม  และความม่ันใจใหแกครูผูสอนทําให
สอนไดเต็มประสิทธิภาพ 

เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม (2559 : 27) ไดกลาววา  สื่อชุดกิจกรรมเปนกระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณหรือเรียนรูเนื้อหาบทเรียน ดวยการดู การฟง  การสังเกต  
การทดลอง การสัมผัส จับตองดวยตนเอง  รวมถึงแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณแปลกใหมดวยความเพลิดเพลิน กองกิจกรรมอาจใชสื่อวัสดุหรือ
อุปกรณเขามาชวยในการถายทอดความรู เพ่ือใหผูเรียนรับรูและเรียนรูเนื้อหาในกิจกรรมไดชัดเจนยิ่ง 
อีกท้ังสื่อกิจกรรมยังเปนสื่อท่ีตองมีการวางแผนหรือเตรียมการ  เพ่ือลําดับไปตามข้ันตอน  ทําให
ผูเรียนสามารถเขาใจงาย ชัดเจนเปนรูปประธรรม  จากการไดรับประสบการณโดยตรงนี้เองทําให
ผูเรียนเกิดความคิด  จินตนาการท่ีสรางสรรคอยางตอเนื่อง  เปนผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืน  

จากประโยชนของชุดกิจกรรมดังกลาว  ผูวิจัยสรุปประโยชนของชุดกิจกรรม  ดังนี้ 
1.  ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
2.  ผูเรียนไดฝกการคิดในดานตางๆ 
3.  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี 
4.  ผูเรียนเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน 
5.  ลดบทบาทหนาท่ีการสอนของครูโดยใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู

แทน 
6.  เปนการพัฒนาสื่อการสอนของครู 
7.  ลดความกดดันใหกับผูเรียนท่ีเรียนชา 
8.  ชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ  

การใชแอพพลิเคชัน  ชุดเคร่ืองมือหลักใน  Google for  Education 

1.  ความหมายของแอพพลิเคช่ัน 

ในเทคโนโลยีสารสนเทศ  Application  เปนการใชเทคโนโลยีระบบ  หรือผลิตภัณฑ  
คําศัพท Application  เปนคํายอของ Application Program หรือ โปรแกรมประยุกต ซ่ึงโปรแกรม
ประยุกต  เปนโปรแกรมท่ีไดรับการออกแบบใหทํางานดวยหนาท่ีท่ีเจาะจงโดยตรงสําหรับผูใช หรือใน
บางกรณี  สําหรับโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ ตัวอยาง ของโปรแกรมประยุกต เชน โปรแกรมประมวลผล
คํา  (Word  Processing  เชน  MS  Word)  ฐานขอ มูล  Web  Browser  เปนตน   โปรแกรม
ประยุกตใชบริการ  จากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ สวนการขอและวิธีการตามแบบ
แผนของการติดตอกับโปรแกรมอ่ืนดวยการใชโปรแกรม ประยุกต อ่ืน  เรียกวา Application  
Program Interface (API) (คอม 5 ดาว, ม.ป.ป.) 

เ อ้ียกวย ณ แอนฟลด  (2553)  ไดกลาวถึง ความแตกตางระหวาง Software 
Application และ Program  ไวดังนี้ ระบบคอมพิวเตอร (Computer  System)  ประกอบไปดวย 
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-  Hardware  หรือ Machine  โดยอาจเปนเครื่องจริงๆ หรือ Virtual Machine  
เชน  VMware/VirtureBox/VirtuaIPC  ก็ได 

-  Software ท่ี ทํ า ง านอยู ใ น  Hardware  ข า งต น  ไม ว า จ ะ เป น  OS เ ช น 
Windows/Linux/Mac  หรือ Game Web Browser ก็ลวนแตเปน Software 

-  Program คือ สวนยอยของ Software กลาวคือ Software กลาวคือ Software 
หนึ่งตัวประกอบข้ึนมาจาก Program หลายๆ ตัวนั่นเอง  ถาใน Software  Project ขนาดใหญ เรา
อาจจะไดยินการประเมินวาใน Software  ตัวนี้มี Program ยอยท้ังหมดเทาไหร 

ประเภทของ Software นั้น  มีมากมายหลายแบบ  รวมไปถึง Application  ก็
เปนหนึ่งในประเภทของ Software โดย Application  คือ Software  ท่ีใชเพ่ือชวยการทํางานของ
ผูใช (User)  ดังนั้น Application  จะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User  Interface หรือ 
UI)  นอกจากนี้เรายังสามารถแบง Application ออกเปนประเภทยอยๆ ตามสภาพแวดลอมการ
ทํางาน (Environment หรือ Platform) ของมัน เชน 

-  Desktop  Application คื อ  Application ท่ี ทํ า ง านบน เ ค รื่ อ ง  Desktop  
Computer เชน PC  หรือ Mac เปนตน 

-  Mobile  Application  คือ Application  ท่ีทํางานบน Mobile  Device  เชน 
โทรศัพทมือถือ  เปนตน 

Web Application  คือ Application ท่ีทํางานบน Web  เชน Gmail เปนตน  
โดย Web  App อาจแบงออกไปอีกเปน  Intranet  Application กับ Internet Application  โดย 
Intranet  หมายถึงมีการใชงานแตภายในองคกร ซ่ึงตรงขามกับ  Internet  ท่ีเปน World  Wide  
Wed ในยุค Web 2.0 เราอาจไดยินคําท่ีพัฒนาตอมาจาก Internet  Application  คือ RIA  ท่ียอมา
จาก  Rich  Internet Application  โ ดยหลั กกา รแล ว  RIA  คื อ   Application ท่ี ยั ง ใ ช  Web  
Technologies แตมีการพัฒนาใหมี UI  ในฝง Client ท่ีดีเหมือนๆ กับการใช Desktop  Application  
เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหกับผูใช (User  Experience  หรือ UX) เชน  ไมมีการ Refresh หนาจอ 
มีลูกเลน Dynamic ในการแสดงผลมากมายวา Internet  Application  แบบเดิมๆ 

นอกจากนี้เราอาจเคยไดยินคําท่ีเก่ียวของกับ Application ตามมามากมาย เชน 
-  iPhone  Application  คือ Application  ท่ีทํางานอยูบน iPhone OS 
-   Facebook Application  คื อ  Application ท่ี ทํ า ง านอยู บ น  Facebook  

Platform 
-  Google App  Engine คื อ  ร ะบบ  Cloud  ขอ ง  Google เ พ่ื อ รั น  Web  

Application 
มานาคอมพิวเตอร. (2555)  แอพพลิเคชัน (Application)  คือ โปรแกรมประเภทหนึ่ง

ท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใชงานบนมือถือหรือ  แท็ลเล็ต  โดยแอพพลิเคชันนั้น  เราจะเห็นไดในมือถือหรือ
แท็บเล็ตท่ีใชระบบปฏิบัติการ  แอนดรอยด (Android)  และไอโอเอส (iOS) 

MODIFY ขาวไอที. (2555)  แอพพลิเคชัน  คือ  ชุดโปรแกรมตางๆ  ท่ีรันบนมือถือ
ประเภทสมารทโฟน  รวมถึงแท็บเล็ต (Tablet) ตางๆ  ท่ีมีใหดาวนโหลดและติดตั้งไปยังอุปกรณตาม
รุนตางๆ  ท่ีผูพัฒนาแอพพลิเคชันทําใหเหมาะสมกับอุปกรณนั้นๆ นั้นเอง อธิบายงายๆ  คือโปรแกรม
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ท่ีทํางานบนมือถือ และแท็บเล็ตแอพพลิเคชันถูกเขียนข้ึนมามีความไมซับซอนมาก ใชงานงาย และ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของผูใชงานเฉพาะดานเนื่องจากตองถูกจํากัดดวยขนาด หรือการ
ประหยัดพลังงาน หากใชโปรแกรมท่ีมีความซับซอนหรือใชทรัพยากรเครื่องสูงอยางคอมพิวเตอรปกติ
แลว อาจจะทําใหมือถือหรือแท็บเล็ตนั้นคาง  หรือไมสามารถทํางานไดเลย หากทํางานไดก็จะชามาก
หรือใชแบตเตอรี่มากเกินไป 

ขจรศักดิ์   สังขเจริญ. (2556) แอพพลิเคชัน หรือ App คือ โปรแกรมประยุกต 
(Application Program) ในระบบคอมพิวเตอรท่ีมีการพัฒนามาต้ังแตยุคตนๆ ของคอมพิวเตอร 
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาแอพ (App) ใหมๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการใชงาน
ของระบบคอมพิวเตอร 

สรุปไดวา แอพพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต (Application Program) ใชงานงาย 
ใชงานท่ีไมซับซอน  ใชงานเฉพาะดาน ใชงานบนมือถือ หรือแท็บเล็ต  หรือคอมพิวเตอร  ใชไดในท่ีมี
อินเตอรเน็ท 

2.  แอปพลิเคชัน  ของชุดเครื่องมือหลักใน Google for  Education , Facebook 

จารุณี  สินชัยโรจนกุล. (2557 : 1-2)  การเลือกใชสื่อการสอน เว็ปแอปพลิเคชัน(Web  
Application) ประกอบดวย Google Apps  For  Education  หรือ Google  App  สําหรับ
การศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลจาก Google และเครื่องมือตาง ๆ เปนแบบระบบเปดในการทํางาน
รวมกับ  เปดกวางสําหรับคุณครู  นักเรียน นักศึกษา  ชั้นเรียนและสมาชิกในครอบครัวท่ัวโลก  
ตัวอยางเครื่องมือท่ีเปนท่ีนิยมใชท่ีทานรูจักดี  เชน  อีเมล (Gmail)  จดหมายอิเลคทรอนิกส (e - 
mail))  ปฏิทิน (Calendar)  เอกสาร (Docs)  พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล (Drive)  และอ่ืนๆ  ท่ีใชงานบน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

2.1  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail)   
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail)  นอกจากการใชประโยชนในการรับสง

จดหมายแบบออนไลนแลว  การแนบไฟลงาน เพ่ือมอบหมายใหแกผูเรียนหรือผูเรียนแนบไฟลงานท่ี
ไดรับมอบหมายสงใหกับผูสอนสามารถทําไดเปนเรื่องปกติท่ีทราบกันดี เชนความสามารถในการจัด
หมวดหมูของจดหมาย หมายถึงการจัดเรียงจดหมายตามลําดับชื่อตัวอักษรของผูสง ทําใหจดหมาย
ท้ังหมดถูกจัดเรียงแยกตามชื่อของผูสงนั้นๆ ตามกันไป และเม่ือผูใชเลือกทํางานแบบอ่ืนๆ หรือคลิก
เลือกท่ีคําสั่งอ่ืนๆ การจัดเรียงจดหมายในคลังตอไป จะจัดเรียงตามลําดับวันท่ีท่ีไดรับจดหมายดั้งเดิม
ตามคาเริ่มตนของระบบ หรือการใชการกําหนดปายกํากับไวท่ีหนาชื่อจดหมาย  เพ่ือจัดเรียงจดหมาย
ตามหมวดหมูท่ีตองการ  เชนติดปายกํากับไวหนาซองท่ีเก่ียวกับโครงการการเรียนเชิญวิทยากรพิเศษ  
งานและกิจกรรมตางๆ  ตามกําหนด หรือการใชตัวกรองจดหมาย จดหมายท่ีเปนเรื่องเรงดวน  
เรงดวนมาก  หรือเรงดวนท่ีสุด  เพ่ือชวยใหขอมูลผูใชเปนระเบียบไดตามตองการปายกํากับนี้สามารถ
ใชไดสูงสุด 5,000 ปาย ถาใชปายกํากับเกินกวาจํานวนนี้  จะทําใหระบบทํางานไดชาลงและอาจ
ปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาดได การแกปญหาคือลบปายกํากับท่ีไมไดใชออก  นั่นหมายถึงผูใช
ตรวจสอบเองวามีปายกํากับใดไมไดใชงานแลว  ซ่ึงอาจทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบเพราะอาจตอง
ยอนกลับไปลบปายกํากับท่ีตั้งคาไวเปนเวลานานมากแลว   ระบบการคนหา  ในการท่ีผูสอนและ
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ผูเรียนสามารถเขาถึงทุกอยางได เชนกรณีท่ีตองการคนหาจดหมายฉบับใดก็สามารถพิมพชื่อจดหมาย 
หรือชื่อผูติดตอในชองสําหรับคนหา  ทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วกองการเปดตรวจสอบในแต
ละหนาของจดหมายท้ังหมด  ซ่ึงในแตละหนามีจดหมายประมาณ 50 รายการตรวจดูทีละรายการทํา
ใหลาชา 

การสนทนาในขณะเปดกลองจดหมาย รวมท่ีผูสอนเปดกลองจดหมายในชวงเวลา
เดียวกันกับผูเรียนท่ีปรากฏอยูในรายชื่อท่ีติดตอจะสามารถสนทนากันไดในทันที ทําใหทราบวามี
ผูเรียนคนใดกําลังออนไลนอยูบางหรือการพิมพขอความท้ิงไวในขณะท่ีท้ังผูสอนหรือผูเรียนไมไดเปด
กลองจดหมายในชวงเวลาเดียวกันก็ทําได เพราะเม่ือผูรับขอความออนไลนเม่ือใดก็สามารถอาน
ขอความดังกลาวไดในภายหลังตอนนี้ท่ีปรากฏชื่อผูเรียนในกลุมสนทนาจํานวนมาก ผูสอนสามารถใช
การคนหาชื่อผูเรียนท่ีตองการสนทนาได ซ่ึงสามารถแสดงชื่อ ท่ีตองการคนหานั้นในทันทีโดยไมตอง
เสียเวลาพิมพชื่อใหครบทุกตัวอักษรก็ได ตั้งชื่อกลุมสนทนาสามารถกําหนดตามหัวขอท่ีผูเรียนหรือ
ผูสอนสนใจไดเอง  เชน การจัดกลุมสนทนาตามกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหผูสอนไดติดตาม
ความคืบหนา  หรือใหผูเรียนไดรายงานความกาวหนาในระหวางดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายเปน
ระยะๆ  เพ่ือเปนการวัดระดับพัฒนาการของผูเรียนไดอีกดวย นอกจากนี้สามารถสนทนาในลักษณะ
ของการพิมพขอความสงถึงกันแลว ยังสามารถสงขอความเสียงหรือคลิปวีดีโอตางๆ  เม่ือทําการ
วิเคราะหขอมูลรวมกันระหวางกลุมผูเรียนเอง หรือระหวางผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียน  โดยรายการ
สงไฟลตางๆ เชน ไฟลเอกสาร  ไฟลเสียง ไฟลวีดีโอ  หรือไฟลภาพ   สามารถสงขนาดไฟลไดครั้งละไม
เกิน  20 MB. การเพ่ิมประสิทธิภาพการสนทนาสามารถทําไดตลอดเวลาทุกท่ีทุกเวลา (Real  Time)  
หากใชการสนทนารานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทพกพา เชน Tablet , iPad หรืออุปกรณสื่อสาร
แบบ  Smart  Phone  เปนตน  

เอกสาร (Docs) การสรางเอกสารประเภทสิ่งพิมพ  งานการนําเสนอ  ตารางการ
คํานวณแบบฟอรมภาพประกอบ และการเชื่อมตอกับโปรแกรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในลักษณะออนไลนได  
สามารถดาวโหลด  เพ่ือนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมตางๆ ของ Microsft  Office ได และการทํางาน
จะมีลักษณะคลายคลึงกัน แตท่ีแตกตางและไมมีใน Micrsoft Office คือ การสรางภาพประกอบ ซ่ึง
เปนการดําเนินการตางๆ เก่ียวกับการนําภาพมาประกอบกับขอความ  รูปวาดรูปทรงตางๆ เปน
ชิ้นงานใหมท่ีสามารถดาวโหลดเปนไฟลภาพนามสกุล  .png หรือ .jpg  ไดและคุณสมบัติเดนของ
เอกสาร (Docs) นี้ ท่ีสามารถทําไดทันที  คือการแบงปนระหวางกลุมผูเรียนหรือผูท่ีไดรับอนุญาตให
เขาถึงการใชงานไดรวมกัน   

การสรางเอกสารประเภทสิ่งพิมพ เชน ใบงาน รายงาน  การบาน  ฯลฯ สามารถ
จัดทําในรูปแบบเอกสารออนไลนไดในระดับหนึ่ง เชนแทรกภาพ  ภาพวาด  ตาราง  สมการ  จุด
เชื่อมโยง และอ่ืน ๆ ซ่ึงคุณสมบัติท่ีนาสนใจ คือ สามารถยอนหลังประวัติการพิมพงานหรือแกไขงาน
ได  โดยสามารถเลือกชวงเวลาท่ีตองการ เพ่ือทําการกูคืนงานท่ีพิมพไว ณ เวลานั้นได แตคุณสมบัติ
อาจไมหลากหลายเทียบเทาโปรแกรม Microsft Word  ท่ีมีการพัฒนามาแลวหลายเวอรชั่น  เชน ไม
มีเอกสารแบบสําเร็จรูปใหเลือกใช (ประเภทจดหมาย ซองจดหมาย ปก  ประวัติสวนตัวฯ) แตสามารถ
ดาวนโหลดไฟลออกมาใชงานในโปรแกรม Microsft Word ไดไฟลนามสกุล .docx  และดาวนโหลด
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ไฟลในรูปแบบอ่ืนๆ  ไดแก  OpenDocument (.odt), RichText (.rtf), Acrobat (.pdf),  ขอความ
ธรรมดา (.txt)  เปดดวยโปรแกรม Notepad  หรือ Wordpad และรูปแบบหนาเว็บ (.html) 

การสรางชิ้นงานประเภทการนําเสนอ เชน สไลดท่ีผูสอนใชสําหรับการสอน หรือ
งานนําเสนอท่ีผูเรียนจัดทํา  เพ่ือนําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีแบบสําเร็จรูป (Theme) ให
เลือกใชงาน ซ่ึงสามารถปรับแตงรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนตางๆ ได การแทรกคลิปวิดีโอ 
ภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนสไลดแบบ Dynamic  ลักษณะการใชงานคลายกับการสรางสไลดใน 
Microsoft  PowerPoint  และการดาวนโหลดไฟลโดยใชนามสกุลเดียวกัน คือ .pptx และดาวน
โหลดไฟลในรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก crobat (.pdf), Scalable Vector Graphics (.svg), ไฟลภาพ .png 
หรือ .jpg, และสงออกเฉพาะขอความ (.txt) ขอจํากัดของโปรแกรม คือ ลูกเลนหรือการกําหนดการ
เคลื่อนไหวในแตละสไลดมีใหเลือกนอย 

การสรางตารางการคํานวณ หรือสเปรดซีต ท่ีเนนการสรางชิ้นงานดานการคํานวณ
หลายทานคงนึกภาพโปรแกรม Microsoft  Excel  ท่ีสามารถเลือกใชฟงกชันหรือสูตรคํานวณตางๆ 
ตัวกรองขอมูล หรือการกราฟและแผนภูมิจากตารางขอมูล  ซ่ึงขอมูลนี้จะเชื่อมโยงกับการสราง
แบบฟอรม  คือ เม่ือผูสอนสรางแบบฟอรมเพ่ือใหผูเรียนกรอกขอมูลผานฟอรมนั้น   ขอมูลจะถูกเก็บ
ลงในรูปแบบสเปรดซีดนี้  นั่นหมายถึง ผูสอนจะไดคาของขอมูลตางๆ ในลักษณะไฟลตาราง ซ่ึง
สามารถนํามาเปดใชงานในโปรแกรม Microsoft  Excel ได  เนื่องจากสามารถสงออกเปนไฟล
นามสกุล .xlsx เหมือนกันและดาวโหลดไฟลในรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก OpenDocument (.ods), 
Acrobat (.pdf), คาท่ีค่ันดวย เครื่องหมายจุลภาค (.csv), คาท่ีค่ันดวย Tab (.tsv), และรูปแบบหนา
เว็บ (.html) 

การสรางแบบฟอรม เชน การสรางแบบฟอรมเพ่ือใชสําหรับลงชื่อเขาชั้นเรียน โดย
ผูสอนสามารถเซ็คชื่อดวยการกรอกคะแนนลงในตารางการคํานวณ และระบบจะนับหรือคํานวณ
จํานวนคะแนนจากการเขาชั้นเรียนไดเลยรวมถึงการออกรายงานเปนลักษณะกราฟในรูปแบบตาง ๆ 
หรือสามารถสรางแบบฟอรม เพ่ือใชเปนแบบสอบถามในการวิจัย  เพียงแคสงชื่อเว็บไซด (URL) ของ
แบบสอบถามนั้น  ใหผูตอบแบบสอบถามทําบนอินเทอรเน็ตซ่ึงการสรางแบบฟอรม  สามารถ
กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามตองตอบขอคําถามท่ีจําเปนสําหรับผูวิจัยได เพ่ือปองกันขอคําถามท่ีตก
สํารวจ หรือกรณีท่ีขอคําถามมีลักษณะคลายกันสามารถทําสําเนาคําถามซํ้า เฉพาะขอท่ีตองการแลว
นํามาปรับแกรายละเอียดเพ่ิมเติมได โดยไมตองพิมพใหมท้ังหมด หรือการแกไขขอคําถามคําตอบ 
หรือแมแตการลบคําถามคําตอบท่ีไมตองการท้ิง  หลังจากท่ีผูตอบแบบสอบถามทําเสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลจัดเก็บลงในไฟลตารางการคํานวณทันที  ซ่ึงเทากับวาผูวิจัยไมจําเปนตองมานั่งกรอกคาขอมูลท่ี
ไดจากแบบสอบถามในรูปแบบของกระดาษอีกตอหนึ่ง  ใหประหยัดเวลา  ลดความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนระหวางกรอกคาของขอมูลจากแบบสอบถาม และชวยลดปริมาณกระดาษไดอีกดวย  แต
ขอจํากัดอยูท่ีการทําบนเครือขายอินเตอรเน็ต หากไมมีอินเตอรเน็ตหรืออินเตอรเน็ตลมก็ไมสามารถ
ตอบแบบสอบถามนั้นได ซ่ึงผูวิจัยอาจเตรียมแผนสํารอง คือเตรียมแบบสอบถามท่ีเปนกระดาษไวให
ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือทําแกปญหาดังกลาว 

เอกสารท้ังหมดดังไดกลาวมาขางตนนั้นสามารถเลือก download ใหอยูใน
รูปแบบไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf หรือเปดใชงานดวยโปรแกรม   Adobe  Acrobat   ท่ีสามารถปองกัน
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การปรับแกเอกสารไดยกเวนการสรางแบบฟอรมท่ีสามารถโหลดออกมาไดเฉพาะไฟลนามสกุล .csv 
เทานั้นกรณี 

สรางแบบประเมินผลการเรียนการสอน  สามารถสรางแบบทดสอบลักษณะ
ตัวเลือกใหผูเรียนเลือกตอบไดหรือประเภทตอบคําถามแบบสั้นๆ การตอบคําถามแบบบรรยายหรือ
อภิปราย  คําถามแบบเลือกคําตอบ ตัวเลือกแบบเลือกตอบ ขอคําถามแบบวัดระดับความรู
ความสามารถของผูเรียน  หรือประเภทคําถามวัดระดับความรูความสามารถในหมวดความรูเดียวกัน  
โดยใหผูสอนตองทําการกําหนดระยะเวลาพ่ีเริ่มตนและสิ้นสุดในการทําแบบทดสอบเอง ไมสามารถตั้ง
เวลาใหเปนลักษณะอัตโนมัติได  เชนไมสามารถสรางแบบทดสอบไวลวงหนาแลวเปดใหผูเรียนเขาไป
ทําในเฉพาะเวลาท่ีตองการไดแตสามารถสรุปผลคะแนนดิบรอยละตัดเกรดไดทันทีมีการระบุคําเฉลย
ไวเรียบรอยแลว 

การสงการบานหรือการบาน การทํางานกลุมสามารถทํางานรวมกันในโครงการ
ของกลุมไดเชนผูสอนตั้งโจทยใหผูเรียนชวยกันระดมความคิดระดมสมองคิด มีลักษณะการใชงาน
คลายๆกับ Post it   คือแตละคนภายในกลุมสามารถเขามาโพสตคําตอบได ผูสอนสามารถแบงผูเรียน
เปนหลายๆกลุมไดและสามารถกําหนดใหแตละกลุม สามารถมองเห็นคําตอบของกลุมอ่ืนๆ  

การเตรียมเอกสารประกอบการสอน สามารถสรางสําเนารายวิชาเพ่ือใชในภาค
การศึกษาถัดไปได เชนรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน สรางทําสําเนาซํ้าท้ัง
รายวิชาเพ่ือใชในภาคการศึกษาไปไดโดยไมตองตั้งคาตางๆ  ใหม 

พ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บขอมูล (Drive) การใชบริการฟรีอีเมลของ Gmail  เพ่ือใช
สําหรับการจัดการการเรียนการสอนนี้จะมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บขอมูลใหประมาณไมเกิน 30 GB  ตอผุ
ใชหนึ่งรายจากปกติการใหบริการฟรีอีเมลของ Gmail  ท่ัวไปใหประมาณ 15 GB  ตอผูใชหนึ่งราย 

การจัดเก็บไฟลผลงานตางๆ ของผูเรียน จะถูกจัดเก็บไวในพ้ืนท่ีของฟรีอีเมลของ
ผูเรียนซ่ึงจะเปนลิขสิทธิ์งานของผูเรียนเอง  ผูอ่ืนจะไมสามารถดาวนโหลดไปไดนอกจากผูเรียนจะเปน
ผูกําหนดสถานะใหเปนลักษณะเผยแพรแกสาธารณะหรือผูสนใจท่ัวไปสามารถดาวนโหลดไปได  
ระบบการจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยการใชสื่ออิเลคทรอนิกสจาก Google มีการ
จัดทําฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลของผูเรียน  และกิจกรรมตางๆ ท่ีผูเรียนทําการแบงปนสามารถแบงปน
ขอมูลความรูเอกสาร เว็บไซด  อีเมลระหวางกันได  โดยเลือกจํากัดสิทธิเฉพาะกลุมผูเรียนหรือเผยแพร
แกบุคคลท่ัวไปซ่ึงมีการกําหนดระบบความปลอดภัยรองรับไวแลว 

2.2  Google Classroom 
Classroom  เปดใหบริการสําหรับทุกคนท่ีใช Google  Apps  for  Education  

เปนชุดเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานท่ีใหบริการฟรี  ซ่ึงรวมถึง Gmail, ไดรฟ  และเอกสาร 
Classroom  ไดรับการออกแบบมาเพ่ือชวยใหครูสรางและเก็บงานไดโดยไมตอง

สิ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะท่ีชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทําสําเนาของ Google  เอกสาร
สําหรับนักเรียนแตละคนไดโดยระบบจะสรางโฟสเดอรของไดรฟสําหรับแตละงานและนักเรียนแตละ
คนเพ่ือชวยจัดระเบียบใหทุกคน นักเรียนสามารถติดตามวามีอะไรครบกําหนดบางในหนางาน และ
เริ่มทํางานไดดวยการคลิกเพียงครั้งเดียวครูสามารถดูวาใครทํางานเสร็จหรือยังไมเสร็จไดอยางรวดเร็ว  
ตลอดจนสามารถใหความคิดเห็นโดยตรงและใหคะแนนไดแบบเรียลไทมใน Classroom 
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การนํา Google  Classroom  ไปใชในการเรียนการสอนประโยชนสําหรับชั้นเรียน  
เตรียมการไดงาย  ครูสามารถเพ่ิมนักเรียนไดโดยตรงหรือแชรรหัสเพ่ือใหนักเรียนเขาชั้นเรียนได  การ
ตั้งคาใชเวลาเพียงครูเดียว ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบงาย  ไมสิ้นเปลืองกระดาษ  
ทําใหครูสราง ตรวจ และใหเกรดงานไดในท่ีเดียวกันชวยจัดระเบียบ นักเรียนสามารถดูงานท้ังหมด
ของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหาสําหรับชั้นเรียนท้ังหมดจะจัดเก็บอยูในโฟสเดอรภายใน Google  
ไดรฟโดยอัตโนมัติ  สื่อสารกันไดดีข้ึน Classroom  ทําใหครูสงประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียน
ไดทันที  นักเรียนสามารถแชรแหลงขอมูลกันหรือตอบคําถามในสตรีมได  ประหยัดและปลอดภัย  
เชนเดียวกับบริการอ่ืนใน Google Apps for Education กลาวคือ Classroom  ไมมีโฆษณา  ใหใช
เนื้อหาหรือขอมูลของนักเรียนในการโฆษณา  และใหบริการฟรีสําหรับโรงเรียน 

2.3  Google  Apps  in the  classroom 
กรณีศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก Google Apps  in Classrooms and 

Schools  และท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมอีกอยาง คือ Tools  for your  classroom  
Google  Apps  in Classrooms  and  Schools  : จะทําใหหองเรียนมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันและเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

Google Docs ประกอบดวย Word  Processing , Spreadsheets , 
Presentations  มีความสามารถ  ดังนี้ 

1.  การวางแผนบทเรียนโดยการทํางานรวมกัน : ใชเพ่ือวางแผนบทเรียนในท่ี

เดียวกันกับเพ่ือนรวมงานโดยใช  Google  Docs 

2.  บันทึกการประชุมระดับพนักงานหรือเจาหนาท่ี : บันทึกการประชุมใน
หนวยงานดวย Google  Docs รวมกับสวนรวมของคนในองคกร 

3.  เก็บและเเบงปนบทเรียนท่ีใชรวมกัน : ยอดเก็บแผนการสอนหรือบทเรียนใน
รายการ Docs  ของโรงเรียนท่ีใชรวมกัน  เพ่ือใหทุกคนในโรงเรียนสามารถคนหาและเขาถึงขอมูล โดย
การสรางโฟลเดอร  สําหรับในระดับชั้นเพ่ือเปนการใชทรัพยากรรวมกัน 

4.  ใชเพ่ือใหนักเรียนทํางานรวมกันไดจากทุกท่ี นักเรียนสามารถนําเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น  ไดอยางตอเนื่องและในเวลาเดียวกัน ใชประวัติการแกไขเปนหลักฐานในการแสดง
ความรับผิดชอบการทํางานของนักเรียน เผยแพรงานของนักเรียน 

5.  การอานและแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีอานจากวรสาร  ดึง Link  หนาแรก 
(Home)  ของวารสารประมาณ 30 รายการ ใหนักเรียนไดเลือกอานทุกสัปดาห เพ่ือใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานแลวบันทึกรวมกัน ใน Google Docs โดยครูสามารถแสดง
ความคิดเห็นในขณะท่ีนักเรียนยังคงเขียนลงในสมุดบันทึก (Google  Notebook)  ของนักเรียน 

6.  แปลจดหมายถึงผูปกครองเปนภาษาตางๆ (กรณี โรงเรียนนานาชาติ) 
จดหมายถึงผูปกครองโดยสงมาในลักษณะของ Google Docs 

7.  ติดตามการทําการบานของนักเรียน (รวมกับผูปกครอง) ใช spreadsheets  
เพ่ือติดตามการทําการบานของนักเรียนใชเลขประจําตัวนักเรียนโดยไมระบุชื่อ  และแบงปนขอมูลกับ
ผูปกครอง 
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8.  การลงทะเบียนสงงานของนักเรียน ใช spreadsheets  ในลงทะเบียนการ
ประชุมผูปกครอง โดยใช conferences แบบเวลาจริงๆ 

9.  การทดลองทางวิทยาศาสตร ใชแบบฟอรมของ Google และ spreadsheets  
ในการเก็บขอมูลการใชขอมูลรวมกัน การวิเคราะหขอมูล  บันทึกและจัดเก็บขอมูลกราฟ ขอมูลกราฟ
ในขอ 5   ตัวแปรท่ีใชทําแผนภูมิการเคลื่อนไหว 

10.  Flash Card  Center  ใช Flash card  gadaet  ใน  spredsheets ตั้งคา
เปน Flash card center สําหรับชั้นเรียน 

11.  รูปแบบการวัดผลและประเมินผลใช Google Forms   เพ่ือประเมิน
นักเรียนกอนเรียน การนําไปใชข้ึนอยูกับการแกไขคําสั่งของผูสอน  จากนั้นใหนักเรียนไดทราบคําตอบ
และเรียนรูในสิ่งท่ีผูเรียนจะเรียนตอไป เคล็ดลับการเปลี่ยนแปลง template  จะทําใหผูเรียนตื่นเตน
มากข้ึน 

12.  ใหนักเรียนสํารวจ  เก็บขอมูลท่ีนาสนใจศึกษา ใชแบบฟอรมในการเก็บ
รวบรวม  การสํารวจขอมูลของนักเรียน  ควรเริ่มทําตั้งแตตนปการศึกษาและตองเปนเรื่องท่ีนักเรียน
สนใจ 

13.  แบบสังเกตครูหรือนกัเรียน  ใชแบบฟอรมบนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต  ใน
การสังเกตครูผูสอนหรือนักเรียน  ขอมูลจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติลงใน spredsheet  

14.  บันทึกการอานแบบ Online  นักเรียนสามารถบันทึกการอานแบบ Online 
ผาน  Google  Form 

15.  การกํากับติดตามเก่ียวกับระเบียบวินัย  กํากับติดตามระเบียบวินัยของ
ผูเรียนโดยใช Google Forms  

16.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองหรือครู 
17.  การทดสอบการสะกด/ การทดสอบการคูณ  
18.  การเก็บขอมูลทางวิทยาศาสตร 
19.  ใชปฏิทินรวมกัน (ระดับโรงเรียนหรือทีมงาน) ใชในการนัดหมายเวลาการ

ทํางาน 
20.  ใชตรวจสอบการเขาออกของวัสดุและครุภัณฑ (รถ คอมพิวเตอร, หองสมุด) 
21.  ใชดูขอมูลการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ใหเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน 
22.  ใชวางแผนการเดินทาง 
23.   การสื่อสารกับผูปกครองในภาษาตางๆ เปดคุณลักษณะการแปล 

(translate) ท่ีอยูใน Gmail Labs ในการติดตอสื่อสารกับผูปกครองในภาษาท่ีแตกตางกัน 
24.  มีเพ่ือนท่ัวโลก  ใหผูเรียนท่ีอยูคนละประเทศ  ไมไดพูดภาษาเดียวกัน 

สามารถติดตอกันไดดวย Google  translate  Talk  
25.  เชิญเยี่ยมชมในชั้นเรียนของคุณ  เชิญผูใช Google ฟงบรรยายในชั้นเรียน

โดยผาน วีดีโอเก่ียวกับเรื่องท่ีนสนใจ  หรือคนอ่ืนๆ ใหเขามาอานเรื่องราวตางในชั้นเรียน 
26.  มากกวาการพูดคุย บอกเลาเรื่องราวตางๆ  ไดท้ังแบบเสียงและขอความ 
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2.4  การออกแบบการเรียนการสอน Google  Classroom 
Classroom ผสานรวม Google  เอกสาร  ไดรฟ และ Gmail   ไวดวยกัน  

เพ่ือใหครูสามารถสรางและรวบรวมงานโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษ  ภายใน  Classroom ครู
สามารถสรางงาน  ใชงานนั้นในชั้นเรียนตางๆและเลือกวาจะใหนักเรียนทํางานอยางไร (เชน นักเรียน
แตละคนจะไดรับสําเนาของตนเอง หรือนักเรียนทุกคนจะทํางานในสําเนาเดียวกัน) ครูสามารถติดตาม
วานักเรียนคนใดทํางานเสร็จแลวบาง และใครยังทํางานไมเสร็จตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับ
นักเรียนแตละคนได  

ดนัยศักดิ์  กาโร. (2562. 1- 134 ) การเขามาของสังคมในยุค  4.0  สงผลกระทบ
ในทุก ๆ ภาคสวน ในปจจุบันมีสื่อหรือเครื่องมือตาง ๆ  ใหครูผูสอนสามารถท่ีจะเลือกมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  โดยท่ีการใชงานเครื่องมือแตละแบบก็จะแตกตางกัน เปน
ผลใหบางครั้งไมสามารถทํางานรวมกันได ซ่ึงอาจทําใหเกิดความสับสนในการใชงานของครูผูสอน
รวมถึงผูเรียนได เชนการท่ีผูใชตองจําขอมูลในการเขาใชงานในเครื่องมือแตละประเภท  ดังนั้น เพ่ือให
การใชงานเครื่องมือแตละประเภทสามารถท่ีจะบูรณาการในการทํางานรวมกันได ผสอนจึงเลือกท่ีจะ
นําเสนอชุดเครื่องมือท่ีมีอยูใน Google  for  Education  สําหรับนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  
โดยเครื่องมือแตละตัวก็จะมีคุณสมบัติการใชงานเฉพาะ โดยมีขอดีท่ีครูผูสอนสามารถใชงานรวมกันได
ผานบัญชีการใชงานเพียงบัญชีเดียว เชน การใช Google Drive สําหรับจัดเก็บเอกสารออนไลน  อีก
ท้ังมีการรวมในสวนของ Google  Docs, Google Slides  และ Google  Sheets  ท่ีครูผูสอน
สามารถใชงานไดเชนเดียวกับชุดโปรแกรมใน Microsoft  Office  หรือจะเปนการใช Goodle  
Classroom  สําหรับสรางหองเรียนออนไลนการใช  Google  Forms  สําหรับสรางแบบฟอรมหรือ
แบบทดสอบออนไลน 
การใชแอพพลิเคชัน  ในการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  นี้ 

1. นักเรียนสงงานทาง  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail)   
2. นักเรียนสงงานทาง  Google  Classroom  ดังนี้ 

-เขา Gmail 
-ใส User Name  และ Password  ตามท่ีแจง (ของนักเรียน) 
-เม่ือเขา Mail แลว ใหคลิก  แอพ Google  ดานขวาบน แลวเลือก Classroom 
-เขา Classroom หองเรียนวิชา ค 31101โดยคลิกท่ี คําวา “หองเรียน วิชา ค 31101” 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  (การ
จัดการเรียนรูเชิงรุก) 

1.  งานวิจัยในประเทศ 

ปุณยพล  จันทรฝอย (2551)  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ
โดยใชโปรแกรม C.a.R.  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใชโปรแกรม 
C.a.R. สามารถสอบผานเกณฑไดมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ท่ีระดับนัยสําคัญ 
.01 และนักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการเรียนเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใชโปรแกรม 
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C.a.R. อยูในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีความสามารถในการเรียน
เรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใชโปรแกรม 
C.a.R. ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

พรชัย  ตั้งยิ่งยง (2551)  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  เรื่องพหุนาม มีประสิทธิภาพ 87.50 / 
78.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 /75  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร กับสื่อตามแผนการสอนปกติ แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยสื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ  3) เจตคติของนักเรียนตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยสื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร  สูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนตามปกติ 

ลักขณา  ภูวิลัย (2552) พัฒนาแบบฝกทักษะคณิตคิดสรางสรรค เรื่อง การบวกลบ
ระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะคณิตคิดสรางสรรค มีคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 84.88/82.56 คาดรรชนีประสิทธิผลของแบบฝก
ทักษะคณิตคิดสรางสรรค เรื่อง การบวกลบระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 
0.7246 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 72.46 จากงานวิจัยพบวา แบบฝก
ทักษะท่ีพัฒนาข้ึนนักเรียนสามารถคนควา และฝกไดดวยตนเองมีตัวอยางทุกแบบฝก มีรูปภาพ
ลายเสนไวใหนักเรียนระบายสีเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน  
สนุกสนานในการเรียน อีกท้ังแบบฝกทักษะเปนวิธีสอนท่ีใชสื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาสมอง พัฒนาความสามารถของผูเรียนตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ทําใหนักเรียน
ไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง เกิดความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนไดอยางชัดเจน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแกปญหาและเห็นประโยชนของการเรียนวาสามารถนําไปใชเพ่ือ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม นักเรียนไดรับประสบการณตรง  จึงทําให
นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาเรื่องการบวกลบระคนไดดี  และถูกตองยิ่งข้ึน  นักเรียนมีความสนใจใน
การทําแบบฝกทักษะและสนุกกับการหาคําตอบตามกรอบขอมูลท่ีครูกําหนดให  เริ่มตั้งแตการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน นักเรียนรูสึกแปลกใจกับโจทยบางขอท่ีมีลักษณะ
ตางออกไปจากคําตอบท่ีเคยเรียนมา ทําใหนักเรียนไมเขาใจ และพยายามซักถามครูจนกระท่ังครู
อธิบายโจทยดังกลาวทําใหนักเรียนคลายความกังวลลงได และพยายามหาคําตอบใหได 

สุคนธธา  ธรรมพุทโธ (2552 : 125) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิง
วิธีการท่ีเนนกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับ
การการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการเนนกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร  เรื่องความนาจะเปนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน  มี
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรถาเกินรอยละ 70  อยากมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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สภุลักษณ  เธียรเชาว  (2555 : 171) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง หรือวาการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนเชิงรุก และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   เรื่องสาร และการเปลี่ยนแปลง มีคา (

21 E/E ) เทากับ 78.03/77.47 และ 77.63/78.28 ตามลําดับ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนเชิงรุก และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  เรื่องสมการและการเปลี่ยนแปลง  มีคาเทากับ 
0.57 และ  0.59  ตามลําดับ 3) นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   4) นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกและแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแกปญหาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไมแตกตางกัน  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุก และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6  เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไมแตกตางกัน  ครูวิทยาศาสตร
สามารถนําแผนการจัดการเรียนท้ัง  2  รูปแบบนี้  ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุ
วัตถุประสงคได  

เชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน (2556 : 172 -175) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ท่ีมีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การ
คิดอยางมีวิจารณา และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูง
กวาเกณฑรอยละ 65  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 ความเชื่อม่ันในตนเอง  เรื่อง ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

กิรณา  อ้ึงสกุล  (2556 : 131-132)  ไดศึกษาการสรางวิธีการสอนของโพลยารวมกับ
แอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2  โรงเรียนบานทาเสาเภา  จังหวัดสุราษฎรธานี มีผลการวิจัย ดังนี้ ผลการ
สํารวจความตองการวิธีการสอนของโพลยารวมกับแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพ่ือ

พัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา ผลการสํารวจสภาพความตองการของผูเรียนมี X  เทากับ 4.58  

และ S.D. เทากับ 0.48  อยูในระดับมากท่ีสุดและความตองการของครูผูสอนมี  X  เทากับ 4.52  และ 
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S.D. เทากับ 0.53  อยูในระดับมากท่ีสุด วิธีการสอนโพลยารวมกับแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร
พกพา(Tablet)  เปนวิธีการสอนท่ีประกอบดวยระบบในการเรียนท่ีมุงพัฒนาทักษะการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนท่ี 1  ข้ันทําความเขาใจปญหา  ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันวางแผน
แกปญหา ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตอนท่ี 4  ข้ันตรวจสอบ ซ่ึงวิธีการเรียนดังกลาว

เรียนทางแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพาผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา มี X  เทากับ 4.69  

และ S.D. เทากับ 0.44  อยูในระดับดีมากผลการประเมินคุณภาพดานสื่อมี X  เทากับ 4.48  และ 
S.D. เทากับ 0.54 อยูในระดับดี ผลการประเมินทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ท้ังหมด คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ  89.20 อยูในระดับดี  ผลการทดลองเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนพบวานักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนของโพลยารวมกับ

แอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) X  เทากับ 4.59  และ S.D. เทากับ 0.50 อยูในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

มยุรี  โรจนอรุณ  (2559 : 83)  ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับ
กระบวนการกลุมท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถในการ
ทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ุ6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง  หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  2) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง  หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวา
เกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ความสามารถในการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับ
กระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย จะเห็นวา การจัดการเรียนรูเชิงรุก (การ
จัดการเรียนรูแบบ  Active  Leanring)  เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังระหวางผูเรียน
กับผูสอน  หรือระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง อีกท้ังผูเรียนยังไดรับการตอบสนองจากผูเรียนโดย
ทันที  และไดสะทอนความคิดเห็นระหวางเรียนไมใชการเปนผูรับเพียงฝายเดียว สงผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึนความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ ของผูเรียนก็พัฒนาในทางท่ีดีข้ึนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2.  งานวิจัยตางประเทศ 
Letassy, A. Nancy ; & Fugate, E.S.(2008 : 103 – 110). ได ร ายงานการ ศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบการสอนระหวางการเรียนแบบบรรยายกับการเรียนแบบทีมพบวาการเรียนแบบ 
ทีมนักเรียนไดทํางานเปนทีม  มีปฏิสัมพันธมากข้ึนไดพัฒนาสะทอนเนื้อหาสาระและเพ่ิมโอกาสในการ
ฝกทักษะระดับความคิดไดสูงข้ึน 
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Mcalpine. (2000). ศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับวิธีการ
เรียนรูแบบรวมกัน  เพ่ือนํามาใชกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในดานการวิเคราะห การติดตอสื่อสาร  การเจรจาตอรอง  การทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม 
ผลการวิจัยพบวา  การเรียนรูรวมกันนั้นผู เรียนสวนใหญมีความรูสึกท่ีดีตอการทํางานรวมกัน  
โดยเฉพาะการไดเรียนรูขอมูลจากผูเรียนคนอ่ืนๆ  และเห็นวาเปนขอมูลท่ีมีคุณคา ทําใหเกิดความ
เขาใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน   การพัฒนาทักษะในการแกปญหา  การใชประสบการณและความรูในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

Nam Ju Kim (2017). ไ ด ทํ า ก า ร ศึ กษา  Enhancing  Students’ Higher  Order 
Thinking  Skills  through  Computer – based  Scaffolding  in Problem Based  Learning  
ซ่ึงเปนการเสริมสรางทักษะการคิดข้ันสูงของนักเรียนผานการใชคอมพิวเตอรเปนฐานความชวยเหลือ
ในการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนเรียนรูจาก
ปญหาและแกไขปญหาดวยการใหคําแนะนําจากระบบฐานความชวยเหลือ ชวยเพ่ิมความสามารถของ
ผูเรียนใหมีประสบการณในดานความเปนอิสระในการคนควาแกปญหา เพ่ือหาคําตอบ  และสามารถ
ปรับแตงโครงสรางของฐานความชวยเหลือใหสอดคลองกับความตองการและรองรับความแตกตางกัน
ของผูเรียน เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Metadata แบบ Bayesian  เพ่ือระบุผลของระบบฐานความ
ชวยเหลือพบวา สงผลตอความรูความเขาใจ (g = 0.385) ตอการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับ
การศึกษา STEM  และสามารถสนับสนุนการแกปญหาไดแบบ Just – in - Time 

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย จะเห็นวา การจัดการเรียนรูเชิงรุก (การ
จัดการเรียนรูแบบ Active  Leanring)  เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน ผูเรียนทํางาน
เปนทีม  การทํางานรวมกัน ผูเรียนใหมีประสบการณในดานความเปนอิสระในการคนควาแกปญหา 
เพ่ือหาคําตอบ  ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน  การเรียนแบบทีมผูเรียนไดทํางานเปนทีม 
มีปฏิสัมพันธมากข้ึนไดพัฒนาสะทอนเนื้อหาสาระและเพ่ิมโอกาสในการฝกทักษะระดับความคิดได
สูงข้ึน 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยทดลอง การพัฒนาตนแบบของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  
ครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน 

1.  รูปแบบของการวิจัย 
2.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
7.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1  แบบแผนการทดลอง 

กลุม ส อ บ
กอน 

ทดลอง ส อ บ
หลัง 

E 1O  X 2O  

 
เม่ือ  E  หมายถึง  กลุมทดลอง 

X  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน โดยใช
สื่อ  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น 

1O   หมายถึง  การวัดผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น 

2O   หมายถึง  การวัดผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
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ประชากร  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จังหวัด
ราชบุรี  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.  2560)  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  มีจํานวน 4 หองเรียน  นักเรียน 121 คน 

2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐม
พิทยา อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2561  ท่ีไมเคยเรียนเรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ไดมาโดยการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 34 คน  ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไม
แตกตางกัน  เนื่องจากทางโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 

3.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  สอน  20  ชั่วโมง ทดสอบกอนเรียนและทดสอบ

หลังเรียน 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
4.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาท่ีอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยเนื้อหา  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน ซ่ึงประกอบดวย 7 ชุดกิจกรรม  รวม 18 ชั่วโมง  ดังนี้ 

ชุดท่ี 1  เรื่อง ประพจน 
ชุดท่ี 2  เรื่อง การเชื่อมประพจน 
ชุดท่ี 3  เรื่อง การหาคาความจริงประพจน 
ชุดท่ี 4  เรื่อง การสรางตารางคาความจริง 
ชุดท่ี 5  เรื่อง รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน 
ชุดท่ี 6  เรื่อง สัจนิรันดร 
ชุดท่ี 7  เรื่อง การอางเหตุผล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมแอพพลิเคชั่น  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน  จํานวน 7 ชุด  ดังนี้ 

ชุดท่ี 1  เรื่อง ประพจน 
ชุดท่ี 2 เรื่อง การเชื่อมประพจน 
ชุดท่ี 3 เรื่อง การหาคาความจริงประพจน 
ชุดท่ี 4 เรื่อง การสรางตารางคาความจริง 
ชุดท่ี 5 เรื่อง รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน 
ชุดท่ี 6 เรื่อง สัจนิรันดร 
ชุดท่ี 7 เรื่อง การอางเหตุผล 

2.  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องตรรกศาสตรเบ้ืองตน   โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน     
โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.  การสรางและพัฒนาการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

1.1  การเตรียมงานดานวิชาการ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ดังนี้ 
1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับ

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2560 )  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

2.  ศึกษาเนื้อหาเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดกิจกรรม 
4.  กําหนดเนื้อหา  ความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรู  เรื่อง

ตรรกศาสตรเบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหา ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ดังนี้ 

ชุดท่ี 1  เรื่องประพจน 
ชุดท่ี 2  เรื่องการเชื่อมประพจน 
ชุดท่ี 3  เรื่องการหาคาความจริงประพจน 
ชุดท่ี 4  เรื่อง การสรางตารางคาความจริง 
ชุดท่ี 5  เรื่อง รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน 
ชุดท่ี 6  เรื่อง สัจนิรันดร 
ชุดท่ี 7  เรื่อง การอางเหตุผล 

1.2  การสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

1.2.1  เลือกหัวขอเรื่อง  หัวขอเรื่องท่ีทําเปนชุดกิจกรม ควรเปนประเภทท่ี 
1.2.2  สามารถหาขอสรุปจากการสังเกต  โดยเปนหัวขอเรื่องท่ีเราสามารถจัด

ประสบการณใหนักเรียนเรียนจากของจริงท่ีจับตองได  นําไปสูการเรียนรูในเรื่องท่ีใชสัญลักษณท่ีเปน
แบบแผนและเปนระบบในเชิงนามธรรม 

1.2.3  เขียนความคิดรวบยอด  หรือเนื้อหาหรือทักษะท่ีตองการใหนักเรียนเรียนรู 
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1.2.4  จัดกลุม  โดยจัดตามสัดสวนของนักเรียนเกง  ปานกลางและออน  จากการเรียงลําดับ
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร  จากมากไปหานอยในกลุมตัวอยาง  31  คน  จัดครั้งละ  3 – 5  คน  ดังนี้ 

1.3.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

1.3.1  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูก
ตองและความเหมาะสมของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษา  ความเหมาะสมของกิจกรรม  ลําดับข้ัน
การเรียนรูและรูปแบบ  เพ่ือประเมินคุณภาพ  ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน  ดังรายนาม  ดังนี้ 

1)  ผศ.ดร.สัจจารักษ   ลาดสูงเนิน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร 

2)  นางสาววรรณดี  ปานแปลง  ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ  โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฎ  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร 

3)  ดร.พิมพา  จันทาแลว  อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning 

4)  นายรัชพล  เชิงชล  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร  หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดนางแกว  ตําบลนางแกว  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี ผูเชี่ยวชาญดานแอพพลิเคชัน 

5)  นางสาวพวงเพชร  ขาวปลอด  ครูชํานาญการพิเศษ  ครูฝายวิชาการ
และเรียนจบการวัดผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สอนวิชาคณิตศาสตรท่ีโรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช  ตําบลนาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดผลประเมินผล 

1.3.2  ปรับปรุงชุดกิจกรรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานความถูกตองของเนื้อหา  
ความถูกตองของภาษา  ความเหมาะสมของกิจกรรม  ลําดับข้ันการเรียนรู  รูปแบบและปรับปรุงแกไข 

1.3.3  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับนํา
คะแนนท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5  ทาน  มาหาคาเฉลี่ยและนําไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑของ  บุญชม  ศรีสะอาด.  ( 2545 : 100 )  โดยใหคาความเหมาะสม  เฉลี่ย  3.51  ข้ึนไป  
ถือวาเปนชุดกิจกรรมท่ีใชได 

1.3.4  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับนําไป
ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ   
จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  มีข้ันตอน  ดังนี้ 

1)  ทดลองใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  เพ่ือเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคย
เรียน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  รหัส ค 31101 มากอน  จํานวน  3  
คน  โดยสุมแบบเจาะจง  ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา  อยางละ 1 คน  จาก
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การทดลอง  พบปญหานักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ไมถึงเกณฑที่กําหนด 80/80 จึงตองดําเนินการปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ตอไป  โดยปรับเนื้อหา
และการทําบางตอนท่ียากและซับซอนเกินไป มีการปรับภาษาใหงายข้ึน 

2)  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ 
80/80 กับกลุมเล็ก  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางและไมเคยเรียน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัส ค31101 
มากอน  จํานวน 9 คน  โดยสุมแบบเจาะจง  ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง  ปานกลาง  
และต่ํา อยางละ 3  คน  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

3)  ทดลองชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ซ่ึงไดรับการปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา  2561    ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัส ค31101 มากอน  จํานวน 30 คน  
โดยสุมแบบเจาะจง  ทดลองภาคสนาม  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาคํานวณ 

1.3.5  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ตําบลเตาปูน  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   ภาคเรียนท่ี 1  ป
การศึกษา  2561 

1.3.6  วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)   การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 2549 : 134 )  ไดกลาวไวใน คูมือหลักการพัฒนาขาราชการครูเพ่ือใหมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  กลาววา  "การนํานวัตกรรมท่ีสรางข้ึนไปทดลองกับนักเรียน
ตั้งแต 30 คน ข้ึนไป เพ่ือหาประสิทธิผลของนวัตกรรมซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา "  เกณฑที่ยอมรับวา
สื่อมีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริง  จะตองมีคา ตั้งแต .50  ข้ึนไป 

2.  การสรางและพัฒนาการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมแอพพลิเคชั่น  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบับ
ปรับปรุง  พุทธศักราช 2560 )  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิสัยทัศน  เปาหมายและคุณภาพ
ของผูเรียน 
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2.2  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง  และหนวยการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.3  ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การวัดผล   
การประเมินผล 

2.4  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  จํานวน 7 แผน  
แผนการจัดการเรียนรูแตละชั่วโมงประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด สาระสําคัญ  
จุดประสงคการเรียนรู  ดานความรู  ดานทักษะ/กระบวนการ  และดานคุณลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู  สื่อการเรียนรู  สื่อประกอบดวย  คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน  มาตรฐาน
การเรียนรู  ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู  ใบความรู  ชุดกิจกรรม  ใบกิจกรรม  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  ประพจน  ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง  การเชื่อมประพจน  ใชเวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง  การหาคาความจริงประพจน  ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง  การสรางตารางคาความจริง  ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง  รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน  ใชเวลา 2 

ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง  สัจนิรันดร  ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  เรื่อง  การอางเหตุผล  ใชเวลา 4 ชั่วโมง 

2.5  นําแผนการจัดการเรียนรู  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ไปให
ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน  พิจารณาและตรวจสอบคุณภาพความถูกตอง  ความสอดคลอง  และ
ความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวนํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective  Consistency : IOC)  โดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอคําถามของแต
ละขอ  ดังนี้ 

+ 1  เม่ือแนใจ  วารายการตรวจสอบคุณภาพนั้นมีความถูกตอง 
0  เม่ือไมแนใจ  วารายการตรวจสอบคุณภาพนั้นมีความถูกตอง 

-  1  เม่ือแนใจวา  วารายการตรวจสอบคุณภาพนั้นไมมีความถูกตอง 
จากผลการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญแตละทาน  นําไปคํานวณคา  IOC 

2.6  นําแผนการจัดการเรียนรูมาพัฒนา  ปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 

2.6.1  ในสวนของสาระการเรียนรูควรประกอบดวยสาระสําคัญและตัวอยาง 
2.6.2  แกไขการพิมพสัญลักษณทางคณิตศาสตร 

2.7  นําแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคช่ัน    ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ  พิจารณาความถูกตอง  
ความเหมาะสมกับเนื้อหา  และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอีก  แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 
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2.8  นําแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องตรรกศาสตร  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคช่ันไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ใหเปน
แผนการจัดการเรียนรู  ฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชสอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาค
เรียนท่ี 1    ปการศึกษา  2561  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ตําบลบางแพ   อําเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี  นักเรียนจํานวน 34 คน โดยการสุมแบบเจาะจง   นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคย
เรียน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  รหัส ค 31101  มากอน 

2.9  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หอง 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  วิชา
คณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตรเบ้ืองตน 

3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  เปน
แบบทดสอบท่ีใชทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน  จํานวน 30 ขอ  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสราง
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1.1  ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากหนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบ  ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2555 
: 30)  การวัด  การวิเคราะหการประเมินทางการศึกษาเบื้องตน  ของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2554)  และ
เทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. (2543 : 96 - 198) 

3.1.2  วิเคราะหเนื้อหา  ความคิดรวบยอด  และจุดประสงคการเรียนรูของ
เนื้อหาท่ีใชในการทดลองเพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน 

3.1.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 
ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนขอสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  36  ขอใหครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงคตามท่ีกําหนด 

3.1.4  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตรจํานวน  
5  ทาน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเนื้อหา  โดยพิจารณาวาขอสอบท่ีสรางข้ึน
สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม  โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน  +1  สําหรับขอสอบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
คะแนน    0   สําหรับขอสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
คะแนน  –1  สําหรับขอสอบท่ีไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนท่ีใหคะแนนแตละขอมาหาดัชนีความ

สอดคลองและคัดเลือกขอสอบขอท่ี 1,  3,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  14,  15,  17,  18,  19,  
20,  21,  22,  23,  24,  25,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35  และขอ 36  ไวจํานวน 30 ขอ
ท่ีมี IOC  ตั้งแต 0.67 – 1.00 
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3.1.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  
ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จํานวน 88 คน  ท่ีกําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  และไดเรียนเนื้อหาตรรกศาสตรเบื้องตนมาแลว 

3.1.6  นําผลการทดสอบท่ีไดมาดําเนินการวิเคราะหขอสอบ  โดยหาคาความยาก
และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ  คํานวณจากสูตร 

2n
LPHP

P
+=  

n
LPHP

r
−

=  

เม่ือ   P แทน คาความยาก 
 R แทน คาอํานาจจําแนก 
 HP  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง(นับจากคะแนนสูง

ลงมาประมาณ  27%  ของกระดาษคําตอบท้ังหมด) 
 LP  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมตํ่า(นับจากคะแนน

ต่ําสุดข้ึนไปประมาณ  27%  ของกระดาษคําตอบท้ังหมด) 
 N แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
 ( พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2557 : 141 ) 
เพ่ือหาความยากงายและอํานาจจําแนก  คัดเลือกขอท่ีมีความยากงาย

ระหวาง  0.20 -  0.80 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.20 - 1.00 และไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  
ของแบบทดสอบ 0.88  ไดขอสอบท่ีนําไปใชได  30  ขอ 

3.2  การสรางแบบทดสอบหลังเรียนประจาํบทเรยีนยอยแตละบท 
แบบทดสอบหลังเรียนประจําบทเรียนยอยแตละบท  เปนแบบทดสอบชนิด 4 

ตัวเลือก  ท้ังหมด 7 ชุด  ชุดละ 10 ขอ  มีข้ันตอนดังนี้ 
3.2.1  ศึกษาวิธีสรางและเทคนิคการสรางขอสอบท่ีดี  จากหนังสือเทคนิคการ

เขียนขอสอบของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2555 : 30) 
3.2.2  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

1)  สรางแบบทดสอบหลังเรียนประจําบทเรียนยอยแตละชุด 7 ชุด  ชุด
ละ 15 ขอ  ใหครอบคลุมเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ตรง
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  นําแบบทดสอบยอยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  ตรวจความ
สอดคลองของเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรูและความครอบคลุมของคําถาม  นํามาปรับปรุงแกไข
และคัดเลือก 7 ชุด  ชุดละ 10 ขอ 

2)  นําแบบทดสอบหลังเรียนประจําบทเรียนยอยท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
กลุมทดลอง 

4.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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4.2  ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 
4.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  แบบสอบถามนี้จะนํามาใช
หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องนี้แลว 

4.3  กําหนดลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจ  เปนการสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  คือ 

มากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ  5 
มาก ใหคะแนนเทากับ 4 
ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 
นอย ใหคะแนนเทากับ 2 
นอยท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 1 
การวิเคราะหความมากนอยของความพึงพอใจ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย  ไวดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

4.4  นําแบบทดสอบความพึงพอใจใหผูเชีย่วชาญ  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความ
เหมาะสมของรายการประเมิน  การใชสํานวนภาษา  และเกณฑการประเมิน 

4.5  หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยการนําแบบสอบถามท่ี
แกไขปรับปรุงแลว  ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หอง 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ซ่ึงเปนกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการหา
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน  แลวนําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (  - Coefficient)  ดวย
วิธีของครอนบาค(Cronbach)  ไดคาความเชื่อม่ัน  Alpha = 0.89 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่นท่ี
ผูเชี่ยวชาญตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวนําไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2561  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเนื้อหา  เรื่องตรรกศาสตร  
เ พ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น 

α
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ผูวิจัยจะดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  ตามเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ซ่ึงกําหนดไว  80/80  ตามลําดับข้ันดังนี้ 

1.1  ทดลองใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน เพ่ือเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคลกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน 
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  รหัส ค 31101 มากอน  จํานวน  3  คน  
โดยสุมแบบเจาะจง  ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา  อยางละ 1 คน  จากการ
ทดลอง  พบปญหานักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม
ถึงเกณฑท่ีกําหนด 80/80 จึงตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป  โดยปรับเนื้อหาและการทําบางตอน
ท่ียากและซับซอนเกินไป มีการปรับภาษาใหงายข้ึน 

1.2  ทดลองชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู แบบ  Active Learning ท่ี ร วมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ตามเกณฑ 80/80 
กับกลุมเล็ก  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางและไมเคยเรียน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัส ค31101 มา
กอน  จํานวน 9 คน  โดยสุมแบบเจาะจง  ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง  ปานกลาง  
และต่ํา  อยางละ 3  คน  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

1.3  ทดลองชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู แบบ  Active Learning ท่ี ร วมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ซ่ึงไดรับการปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561    ซ่ึงไมใชกลุมต ัว อ ย า ง แ ล ะ ไ ม เ ค ย เ ร ีย น  เ รื ่อ ง
ตรรกศาสตร  ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัส ค 31101 มากอน  จํานวน 30 คน  โดยสุม
แบบเจาะจง  ทดลองภาคสนาม  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ตาม เกณฑ 
80/80 

2.  ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน 34 คน  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
ใชเวลาท้ังสิ้น  18  ชั่วโมง 

3.  เม่ือเสร็จการเรียนครบ 18 ชั่วโมงแลวผูวิจัยทําการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  เปนขอสอบปรนัยจาํนวน 30  ขอ  
ใชเวลาทดสอบ  60  นาที  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยการคัดเลือกและปรับปรุงตามเกณฑท่ีกําหนด 

4.  วิเคราะหผลการทดสอบโดยการตรวจใหคะแนนตอบถูก  1  คะแนน  ขอท่ีตอบผิด
หรือไมตอบหรือตอบมากกวาหนึ่งคําตอบ  ใหขอละ  0  คะแนน   แลวคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหา
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คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการทดสอบสมมติฐานท่ีวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ  t – test  One  Group 

5.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หอง 1 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จํานวน 34 คน  ทํา

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจหลังจากเรียนโดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  แลว  แลวนําผลมาวิเคราะห  หา
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน อยูในระดับมาก 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
1.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

จุดประสงคการเรียนรู 
1.2  หาคาความยากงาย (P)  คาอํานาจจําแนก (r)  และคาความเชื่อ ม่ันของ

แบบทดสอบดวยวิธีของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder  Richardson)  ใชสูตร  KR – 20 
2.  การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 
2.1  ตรวจสอบคุณภาพและความเชื่อม่ันของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยผูเชี่ยวชาญ  โดยใช
เครื่องมือประเมินความเหมาะสมดานตาง ๆ  เชน  รูปภาพข้ันตอนของการใชคําสั่ง  เนื้อหาสาระ  
การใชภาษา 

2.2  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนแตละชุดกิจกรรม กับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบ
ทุกชุดกิจกรรม  โดยใชสูตร

  21/EE   โดยคิดเปนรอยละ  จากนั้นนําผลท่ีไดมาเทียบหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 และหาคาดัชนีประสิทธิผลของสื่อ 
 
 
 

3.  วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1  นําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได  มาคํานวณหาคาเฉลี่ย

เลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรโดย

ใช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ดวยการทดสอบสมมติฐาน  ใชสถิติ  t – test  One  Group 

คาดัชนีประสิทธิผล คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  -  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
คะแนนเต็มหลังเรียน  -  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

= 
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4.  ตรวจสอบคุณภาพและความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน 

โดยผูเชี่ยวชาญโดยใชเครื่องมือประเมินความเหมาะสมดานตางๆ  เชน  รูปเลม   
มีกิจกรรมท่ีใหนักเรียนปฏิบัติเรียนรูดวยตนเอง  นักเรียนนําความรูท่ีไดมาใชในชีวิตประจําวัน  และหา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ  ( - Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

1.1  การหาคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

N

R
IOC

∑=  

เม่ือ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
          แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2554 : 242) 

1.2  หาคาความยากและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

สูตร  
2n

LPHP
P

+=  

n
LPHP

r
−

=  

เม่ือ   P แทน คาความยาก 
 R แทน คาอํานาจจําแนก 
 HP  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง(นับจากคะแนนสูงลงมาประมาณ  

27%  ของกระดาษคําตอบท้ังหมด) 
 LP  แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมต่ํา(นับจากคะแนนต่ําสุดข้ึนไปประมาณ  

27%  ของกระดาษคําตอบท้ังหมด) 
 N แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 

( พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2557 : 141 ) 
1.3  สถิติท่ีใชในการหาคาความเชื่อม่ัน  สูตร  KR - 20 

 

เม่ือ  rtt แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 N แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 P แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 

α

R∑

tt 2

pqnr    =  1 -  
n-1 S

  
 
  

∑
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 q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  ( q  = 1 - p) 
 S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2554 : 247) 
2.  สถิติหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 
2.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน โดยใชสูตร   

สูตรท่ี 1  100x
A
N

 X

      E1

∑
=  

เม่ือ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู แบบ Active 
Learning ทีร วมกับแอพพลิ เคชั่น  เรื่ อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  คิดเปนรอยละจากการ
ทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 

 ∑X  แทน คะแนนรวมจากแบบทดสอบยอยหลังเรียน 

 A  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
 N  แทน จํานวนผูเรียน 

สูตรท่ี 2  100x
B
N

 F

      E2

∑
=  

เม่ือ 2E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน คิดเปนรอยละจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 ∑F  แทน คะแนน ร ว มขอ งผู เ รี ย น จ าก กา ร ทํ า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 N  แทน จํานวนผูเรียน 

 21 EE  แทน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

(ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ,  2550) 

1 2E /E
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2.2  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ที
รวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

 
 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2549 : 134) 

3.  สถิติหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ  ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) 

 

 
เม่ือ α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน  (สัมประสิทธิ์แอลฟา) 
 K แทน จํานวนขอคําถาม 
  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนในแตละขอ 

 2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

( )
2

22
2

n
XXn

St
∑∑ −

=  

 N แทน จํานวนผูเรียน 
 X แทน คะแนนรวมของแตละคน 

(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2554: 248) 

4.  สถิติพ้ืนฐาน 

4.1  การหาคาเฉลี่ย 

n
X

X ∑=  

เม่ือ  แทน คะแนนเฉลี่ย 
  แทน ผลรวมของคะแนน 

 n แทน จํานวนผูเรียน 
4.2  การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( )
( )1

22

−

−
= ∑∑

nn
XXn

S  

เม่ือ   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  แทน ผลรวมของคะแนน 

  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

2
i

2
t

Skα   = 1 - 
k-1 S

 
 
  

∑

2
iS∑

X
x∑

S
x∑
2x∑

คาดัชนีประสิทธิผล คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  -  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน = 
คะแนนเต็มหลังเรียน  -  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
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 n แทน จํานวนผูเรียน 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2554 : 276) 

4.3  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

df = n – 1 

เม่ือ  t แทน คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมี
นัยสําคัญ 

 D แทน คาผลตางของคะแนนแตละคู 
 n แทน จํานวนคูของตัวอยาง 

(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2554: 307) 

( )22

D
t  =  

n D - D
n-1

∑
∑ ∑



บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมลู 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการดําเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่อง ตรรกศาสตร เบื้องตน  ใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ภาค
เรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ตามสมมติฐานขอ 1 

2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตร
เบื้องตน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตามสมมติฐานขอ 2 

3.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ใชสื่อ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4  ตามสมมติฐานขอ 3 

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

n   แทน  จํานวนผูเรียน 
X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
S   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู  

1E    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน   คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 

2E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน  คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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t  แทน คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ตามสมมติฐานขอ 1 

นําสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หอง 1,  2  ของ
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  เปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการหา
ประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  มีนักเรียนรวม 34 คน  ปรากฏผลในตาราง  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1  ประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

ประสิทธิภาพ  1E /
2

E  ผลการตรวจสอบ 

1E  
2

E   
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว 81.11 81.08 

จากตาราง  4.1  พบวา  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนแตละชุดคิดเปน 
รอยละ  81.11  และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 
รอยละ  81.08  แสดงวาสื่อชดุกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
80/80  ท่ีกําหนดไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตามสมมติฐานขอ 2 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาดัชนีประสิทธิผลของสื่อ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

กลุมตัวอยาง n คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย คาดัชนี
ประสิทธิผล กอนเรียน หลังเรียน 

ม. 4 หอง 1  34 30 8.24 24.32 0.74 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา  สื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีคาดัชนีประสิทธิผล  เทากับ  
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0.74  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับ  ในการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อ  คือ  มีคาตั้งแต  
.50  ข้ึนไป 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์  เร่ืองตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ใชสื่อชุด

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  ตามสมมติฐานขอ 2 

ตารางท่ี 4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  จํานวน 34 คน 

กลุม
ตัวอยาง 

คะแนน 
เต็ม 

ระยะเวลา n x S ∑D  ∑ 2D  t 

ม.4 หอง 
1  

30 
กอนการทดลอง 34 8.24 2.93 

547 9147 28.94 ** 

หลังการทดลอง 34 24.32 1.53 

***มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

จากตารางท่ี 4.3  แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทากับ 8.24  และคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 24.32  เม่ือนําไปทดสอบคาเฉลี่ยดวย  t-test  พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active  Learning 

ในการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดย
ใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  ไดกําหนดระดับของความคิดเห็นและความรูสึกไว  5  ระดับ  คือ 

มากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 5 
มาก ใหคะแนนเทากับ 4 
ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 
นอย ใหคะแนนเทากับ 2 
นอยท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 1 

นําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ  สําหรับการวิเคราะห
ความมากนอยของความพึงพอใจ  ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายไวดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning 
ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ท่ี รายการ X  S แปลผล 
1 รูปเลมขนาดเหมาะสม  และปกมีความสวยงาม 4.00 0.60 มาก 
2 เนื้อหาไมมากเกินไป  และไมซับซอน 4.18 0.71 มาก 
3 การใชภาษา  อานแลวเขาใจงาย 4.06 0.65 มาก 
4 นักเรียนมีความสุข  และสนุกกับการเรียน 4.24 0.70 มาก 
5 ชวยทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร 
4.29 0.63 มาก 

6 มีกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ 4.35 0.60 มาก 
7 การวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑการประเมินผล

งานท่ีมอบหมายไวอยางชัดเจน 
4.26 0.75 มาก 

8 การวัดผลครอบคลุมจุดประสงค  และเนื้อหา 4.52 0.62 มากท่ีสุด 
9 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ี

รวมกับแอพพลิเคชั่น ชุดนี้ชวยใหนักเรียนไดรับความรู 
4.65 0.49 มากท่ีสุด 

10 ความรูท่ีไดจากชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน  ชุดนี้สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.74 0.45 มากท่ีสุด 

X  และ S 4.31 0.43 มาก 

จากตารางท่ี 4.4  พบวาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ  4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.43  รายการท่ี
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ไดแก  ความรูท่ีไดจากชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  ชุดนี้สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ( X  = 
4.74 , S = 0.45)  ชุดนี้ชวยใหนักเรียนไดรับความรู ( X  = 4.65 , S = 0.49)  การวัดผลครอบคลุม
จุดประสงคและเนื้อหา ( X  = 4.52,  S = 0.62 )  รายการท่ีนักเรียนมีระดับความพึงพอใจมาก  ไดแก 
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มีกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ ( X  = 4.35 , S = 0.60)  ชวยใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร ( X  = 4.29 , S = 0.63) การวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑการ
ประเมินผลงานท่ีมอบหมายไวอยางชัดเจน ( X  = 4.26 , S = 0.75)  นักเรียนมีความสุข  และสนุกกับ
การเรียน ( X  = 4.24 , S = 0.70)  เนื้อหาไมมากเกินไป  และไมซับซอน ( X  = 4.18 , S = 0.71)  
การใชภาษา  อานแลวเขาใจงาย  ( X  = 4.06 , S = 0.65)  และรูปเลมขนาดเหมาะสม และปกมี
ความสวยงาม   ( X  = 4.00 , S = 0.60) 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

ในบทนี้ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning  ที่รวมกับดวยแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นักเรียน 
ชั ้นม ัธยมศึกษาปที ่ 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนท่ี 1   
ปการศึกษา 2561  ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ใหมีประสิทธิภาพ  
80/80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน มีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  
ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
มีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1  ประชากร 
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัด

ราชบุรี  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา2561   มีจํานวนนักเรียน  121  คน 

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 1  โรงเรียน

บางแพปฐมพิทยา  จังหวัดราชบุรี  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม  จํานวน1 หองเรียน  มีนักเรียนจํานวน 34 คน  ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผล
การเรียนไมแตกตางกัน  เนื่องจากทางโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 
ในการทํากิจกรรมเรื ่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  จัดเปน 8 กลุม  กลุมละ 4 – 5 คน  ตามสัดสวนของ
นักเรียนเกง  ปานกลาง   และออน  และเรียงลําดับคะแนนของวิชาคณิตศาสตรจากมากไปหานอย  
ดังนี้ 

 
  

2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

2.1  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 

2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 
2.2.1  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active  Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น  เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
2.2.2  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจรรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active   Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น   เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
2.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 

 

กลุม 1 2 3 4 5 6 7 8 
คนท่ี 1 

16 
17 
32 
33 

2 
15 
18 
31 
34 

3 
14 
19 
30 

 

4 
13 
20 
29 

 

5 
12 
21 
28 

 

6 
11 
22 
27 

 

7 
10 
23 
26 

 

8 
9 

24 
25 
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3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาท่ีอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ในระดับชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี 4  โดยเนื้อหาเรื่อง  
ตรรกศาสตรเบื้องตน   รวม 20 ชั่วโมง 

4.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1.  คูมือการใชเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึน  เพ่ือใหผูใชไดศึกษาและปฏิบัติตามประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ  โดยผูเชี่ยวชาญ  และนํามาปรับปรุงแกไข 

2.  สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning 
ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  มีประสิทธิภาพ  81.11/81.08  และมี
ประสิทธิผลเทากับ  0.74 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับ
ดวยแอพพลิเคชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  เปนแบบปรนัยเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก  
จํานวน  30  ขอท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.89    โดยใชสูตรของคูเดอร – ริชารดสัน  
(Kuder Richardson Method: KR - 20)  คาความยากงาย (p) อยูระหวาง  0.20 – 0.80  มีคา
อํานาจจําแนก (r)  ระหวาง  0.20 – 1.00 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับดวยแอพพลิเคชั่นสื่อ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีผานการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ  และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient)  ไดคาความเชื่อม่ัน  Alpha  =  0.89 

5.  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้  กระทําในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  โดยใชกับวิชาคณิตศาสตร  
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

6.  วิธีดําเนินการทดลอง 

6.1  นําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  
ท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวนําไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2561  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเนื้อหา  เรื่องตรรกศาสตร  
เ พ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น 

α
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ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  ตามเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ซ่ึงกําหนดไว  80/80  ตามลําดับข้ันดังนี้ 

6.1.1  ทดลองใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน เพ่ือเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคลกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน 
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  รหัส ค 31101 มากอน  จํานวน  3  คน  
โดยสุมแบบเจาะจง  ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา  อยางละ 1 คน  จากการ
ทดลอง  พบปญหานักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม
ถึงเกณฑท่ีกําหนด 80/80 จึงตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป  โดยปรับเนื้อหาและการทําบางตอน
ท่ียากและซับซอนเกินไป มีการปรับภาษาใหงายข้ึน 

6.1.2  ทดลองชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ตามเกณฑ 80/80 
กับกลุมเล็ก  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา  2561  ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางและไมเคยเรียน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัส ค31101 มา
กอน  จํานวน 9 คน  โดยสุมแบบเจาะจง  ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง  ปานกลาง  
และต่ํา  อยางละ 3  คน  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

6.1.3  ทดลองชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ซ่ึงไดรับการปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน เรื่องตรรกศาสตร  
ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  รหัส ค 31101 มากอน  จํานวน 30 คน  โดยสุมแบบเจาะจง  
ทดลองภาคสนาม  หลังการเรียนใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ทีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ตามเกณฑ 80/80 

6.2  ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน  34  คน  โดยใชชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน  ใชเวลาท้ังสิ้น  18  ชั่วโมง 

6.3  เม่ือเสร็จการเรียนครบ  18  ชั่วโมงแลวผูวิจัยทําการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยาง
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน  เปนขอสอบปรนัยจํานวน 30  
ขอ  ใชเวลาทดสอบ  60  นาที  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยการคัดเลือกและปรับปรุงตามเกณฑท่ีกําหนด  

6.4  วิเคราะหผลการทดสอบโดยการตรวจใหคะแนนตอบถูก  1  คะแนน  ขอท่ีตอบ
ผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวาหนึ่งคําตอบ  ใหขอละ  0  คะแนน   แลวคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหา
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คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการทดสอบสมมติฐานท่ีวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  โดยใชการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ  t – test  One  Group   

6.5  ผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หอง 
1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2561  โรงเรยีนบางแพปฐมพิทยา  จํานวน 34 คน  ทําแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจหลังจากเรียนโดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  แลวนําผลมาวิเคราะห  หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  จากผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน อยูในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 

1.  สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนท่ีใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพ  
81.11/81.08  เปนตามเกณฑ  80/80  ท่ีกําหนดไว 

2.  ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน คิดเปนรอยละ  74  ตามเกณฑดัชนีประสิทธิผลตั้งแตรอยละ 50  
ข้ึนไป 

3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4.  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมจาก
แบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร   โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  นักเรียนมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.31 , S = 0.43)  รายการท่ีนักเรียนมีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดไดแก  ความรู ท่ีไดจากชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนชุดนี้สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ( X  = 4.74 
, S = 0.45)   ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น ชุดนี้ชวย
ใหนักเรียนไดรับความรู  ( X  = 4.65 , S = 0.49)   การวัดผลครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหา  ( X  =  
4.52  , S = 0.62) 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น 
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  ผลจากการศึกษาคนควา  ทําใหไดชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีผูวิจัยคนควา  สรางและพัฒนา  มีประสิทธิภาพ  
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81.11/81.08  หมายความวา  นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  คิดเปนรอยละ  81.11  และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนคิดเปนรอยละ 81.08  แสดงวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื ่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  อาจเปนเพราะวาชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนได
ผานข้ันตอนกระบวนการออกแบบอยางเปนระบบ  และมีวิธีการท่ีเหมาะสม  โดยเริ่มตั้งแตการเลือก
เนื ้อหาสาระ การศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครู  และเอกสารตางๆ ที่เ กี ่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร  การวิเคราะหเนื้อหา  ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  กําหนด
ความคิดรวบยอด  ทําจุดประสงคการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการ
เร ียนรู   การจัดทําคู มือการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  และไดทดลองปรับแกไข
เพ่ือหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน นําชุดกิจกรรม ปรับแกไข  ปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
ดังนี้ 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ควรมีจํานวนขอท่ีเทากัน  และใชเวลาในการ
ทดสอบเทากัน  ไดปรับแกไขใหแบบทดสอบมีจํานวนขอเทากัน  ใชเวลาสอบเทากัน  เพ่ือทราบพ้ืน
ฐานความรู  แลวเปรียบเทียบวานักเรียนมีการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  หรือนักเรียนยังไมมีความรู  ไดสอนซอม
เสริมใหนักเรียนมีความรู  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  พรชัย  ตั้งยิ่งยง (2551)  การพัฒนาชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
เพ่ิมเติม  เรื่องพหุนาม มีประสิทธิภาพ 87.50 / 78.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 /75  
สอดคลองกับ  ลักขณา  ภูวิลัย (2552) พัฒนาแบบฝกทักษะคณิตคิดสรางสรรค เรื่อง การบวกลบ
ระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะคณิตคิดสรางสรรค มีคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 84.88/82.56  สอดคลองกับ  สุคนธธา  ธรรมพุทโธ 
(2552 : 125)  ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเนนกระบวนการกลุมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการแกปญหา  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เชิงวิธีการเนนกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่องความนาจะเปน
มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน  มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เกินรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลองกับ  สุภลักษณ  เธียรเชาว  (2555 : 
171)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง หรือวา
การเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา  1)  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การเรียนเชิงรุก  และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  เรื่องสาร และการเปลี่ยนแปลง มีคา ( 21 E/E ) เทากับ 78.03/77.47 และ 
77.63/78.28 ตามลําดับ  สอดคลองกับ  เชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน (2556 : 172 -175) ไดศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ท่ีมีผลตอความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร การคิดอยางมีวิจารณา และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑรอยละ 65  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 ความ
เชื่อม่ันในตนเอง  เรื่อง ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  สูง
กวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลองกับ  กิรณา  อ้ึงสกุล  
(2556 : 131-132)  ไดศึกษาการสรางวิธีการสอนของโพลยารวมกับแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร
พกพา (Tablet) เพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2  
โรงเรียนบานทาเสาเภา  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีผลการวิจัย ดังนี้  ผลการทดลองเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนพบวานักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลองกับ  มยุรี  โรจนอรุณ  (2559 : 83)  ไดศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และความสามารถในการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา 1) 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ุ6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  
และแผนผัง  หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง  หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุก
รวมกับกระบวนการกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) 
ความสามารถในการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวาการเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน สรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเค
ชัน  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน ไดผานการประเมินคุณภาพและปรับปรุงตามท่ีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และสื่อการนําเสนอแนะนํา ในสวนของเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดผาน
กระบวนการวิเคราะหขอสอบ ประเมินหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิรณา  อ้ึงสกุล (2556) วิธีการสอนโพลยารวมกับแอพ
พลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เปนวิธีการสอนท่ีประกอบดวยระบบในการเรียนท่ีมุงพัฒนา
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ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนท่ี 1  ข้ันทําความเขาใจปญหา 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผนแกปญหา ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ 
ผลการทดลองเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

การจัดการเรียนรูเชิงรุก (การจัดการเรียนรูแบบActive  Leanring)  เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน นักเรียนทํางานเปนทีม  การทํางานรวมกัน นักเรียนใหมีประสบการณ
ในดานความเปนอิสระในการคนควาแกปญหา เพ่ือหาคําตอบ  ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  การเรียนแบบทีมผูเรียนไดทํางานเปนทีม มีปฏิสัมพันธมากข้ึนไดพัฒนาสะทอนเนื้อหาสาระ
และเพ่ิมโอกาสในการฝกทักษะระดับความคิดไดสูงข้ึน  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Letassy, A. Nancy ; & Fugate, E.S.(2008 : 103 – 110). ได
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสอนระหวางการเรียนแบบบรรยายกับการเรียนแบบทีม
พบวาการเรียนแบบ ทีมนักเรียนไดทํางานเปนทีม มีปฏิสัมพันธมากข้ึนไดพัฒนาสะทอนเนื้อหาสาระ
และเพ่ิมโอกาสในการฝกทักษะระดับความคิดไดสูงข้ึน  และMcalpine. (2000). ศึกษาเก่ียวกับการ
เรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับวิธีการเรียนรูแบบรวมกัน  เพ่ือนํามาใชกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานการวิเคราะห การติดตอสื่อสาร  การเจรจา
ตอรอง  การทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา  การเรียนรูรวมกันนั้นผูเรียนสวน
ใหญมีความรูสึกท่ีดีตอการทํางานรวมกัน  โดยเฉพาะการไดเรียนรูขอมูลจากผูเรียนคนอ่ืนๆ  และเห็น
วาเปนขอมูลท่ีมีคุณคา ทําใหเกิดความเขาใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน   การพัฒนาทักษะในการแกปญหา  
การใชประสบการณและความรูในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  Nam Ju Kim (2017). ไดทําการศึกษา Enhancing  Students’ Higher  Order Thinking  
Skills  through  Computer – based  Scaffolding  in Problem Based  Learning  ซ่ึงเปนการ
เสริมสรางทักษะการคิดข้ันสูงของนักเรียนผานการใชคอมพิวเตอรเปนฐานความชวยเหลือในการเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนเรียนรูจากปญหาและ
แกไขปญหาดวยการใหคําแนะนําจากระบบฐานความชวยเหลือ ชวยเพ่ิมความสามารถของนักเรียนให
มีประสบการณในดานความเปนอิสระในการคนควาแกปญหา เพ่ือหาคําตอบ  และสามารถปรับแตง
โครงสรางของฐานความชวยเหลือใหสอดคลองกับความตองการและรองรับความแตกตางกันของ
นักเรียน เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Metadata แบบ Bayesian  เพ่ือระบุผลของระบบฐานความ
ชวยเหลือพบวา สงผลตอความรูความเขาใจ (g = 0.385) ตอการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับ
การศึกษา STEM  และสามารถสนับสนุนการแกปญหาไดแบบ Just – in – Time  และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ มยุรี  โรจนอรุณ  (2559 : 83)  ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับ
กระบวนการกลุมท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถในการ
ทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ุ6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง  หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  2) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง  หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับกระบวนการกลุมสูงกวา
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เกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ความสามารถในการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 6 เรื่อง ทิศ  แผนท่ี  และแผนผัง หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุกรวมกับ
กระบวนการกลุมสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน หลังเรียนดวยสื่อการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ปุณยพล  จันทรฝอย (2551)  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง
ฟงกชันตรีโกณมิติโดยใชโปรแกรม C.a.R.  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใช
โปรแกรม C.a.R. สามารถสอบผานเกณฑไดมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .01  สอดคลองกับ  พรชัย  ตั้งยิ่งยง (2551)  การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยใชสื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร กับสื่อตามแผนการสอนปกติ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยสื่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ สอดคลองกับ  สุภลักษณ  เธียร
เชาว  (2555 : 171)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและการ
เปลี่ยนแปลง หรือวาการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา  3)  นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  และแผนการจัดการเรยีนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแกปญหาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สอดคลองกับ   

3.  ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  คิดเปนรอยละ 74 ตามเกณฑดัชนีประสิทธิผลตั้งแตรอยละ  50 
ข้ึนไป เปนเพราะวาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน 
เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  ของผูรายงานไดศึกษาการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักการทฤษฎ ี และกระบวนการสรางโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดหนวยการเรียนรู   เปนใบ
ความรู  ชุดกิจกรรม  ใบกิจกรรม  ตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู
ในเนื้อหาท่ีกําหนดไว  สรางแบบทดสอบตามผลการวิเคราะหและตรวจสอบเครื่องมือตาม
กระบวนการประเมินซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ลักขณา  ภูวิลัย (2552) พัฒนาแบบฝกทักษะ
คณิตคิดสรางสรรค เรื่อง การบวกลบระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบริบาลภูมิ
เขตต  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา  คาดรรชนีประสิทธิผลของ
แบบฝกทักษะคณิตคิดสรางสรรค เรื่อง การบวกลบระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคา
เทากับ 0.7246 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 72.46  สอดคลองกับ  สุภ
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ลักษณ  เธียรเชาว. (2555 : 171) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถใน
การแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องสารและ
การเปลี่ยนแปลง หรือวาการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  พบวาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การเรียนเชิงรุก  และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  เรื่องสมการและการเปลี่ยนแปลง มีคาเทากับ 0.57 และ 0.59  สอดคลองกับ  
สอดคลองกับ   

4.  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีรวมกับ
แอพพลิเคชั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยโดยภาพรวม
จากแบบวัดความพึงพอใจดวย นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ( X = 4.31 , S = 0.66)  ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่ใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนไดรับความรู  
การวัดผลครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหา  นักเรียนนําความรูท่ีไดจากชุดกิจกรรม เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน ชุดนี้  ไปใชในชีวิตประจําวันได  มีกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ  พิมพันธ  เดชะคุปตและพเยาว  ยินดีสุข. (2551)  ท่ีรายงานวา  เม่ือนําทฤษฎี
การสรางความรูมาใชในการจัดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท้ังในดาน
เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการและสามารถนําความรูท่ีไดจากประสบการณไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และสอดคลองกับรายงานของรุง  แกวแดง. (2543)  ท่ี
รายงานวา  การจัดการเรียนรูดวยวิธีทําปฏิบัติการเปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติการทดลองโดยผูเรียนสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูนั้นดวย
ตนเองและความรูท่ีไดรับเปนความรูเชิงประจักษท่ีไดรับจากการใชประสาทสัมผัส  จากนั้นนักเรียนใช
กระบวนการคิดเพ่ือวิเคราะหและสรางความรูใหมดวยตนเองซ่ึงเปนการกระตุนใหนักเรียนอยาก
เรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ปุณยพล  จันทรฝอย (2551)  ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่องฟงกชันตรีโกณมิติโดยใชโปรแกรม C.a.R.  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง
ฟงกชันตรีโกณมิติ โดยใชโปรแกรม C.a.R. อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  กิรณา  อ้ึงสกุล  (2556 : 
131-132)  ไดศึกษาการสรางวิธีการสอนของโพลยารวมกับแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา 
(Tablet) เพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2  โรงเรียนบาน
ทาเสาเภา  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีผลการวิจัย  ดังนี้  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ

วิธีการสอนของโพลยารวมกับแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) X  เทากับ 4.59  และ 
S.D. เทากับ 0.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1.1  ผู ท่ีจะทําชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู แบบ  Active Learning ท่ี ร วมกับ

แอพพลิเคชั่น ในวิชาคณิตศาสตร  ควรศึกษาวิธีการสราง  และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรท่ีสามารถสรางได
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และลงมือทดลองชุดกิจกรรมกอนนําไปสอนจริง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับเทคนิค  ข้ันตอนและ
วิธีการตาง ๆ ไดถูกตอง  จึงจะทําใหการเรียนรูนี้เปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่องและประสบ
ความสําเร็จตามท่ีคาดหวงั 

1.2  ครูผูสอนควรเตรียมอุปกรณการทดลองของแตละชุดกิจกรรมใหพรอม  เพ่ือ
ความสําเร็จในการดําเนินการ  อันจะสงผลตอการบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 

1.3  นักเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่นตองใชเวลามาก  เพราะวา  นักเรียนตองใชเวลาทดลอง  เก็บขอมูลเพ่ือหา
ขอเท็จจริงดวยตนเอง  และมีนักเรียนบางคนไมสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดให  ครูผูสอนอาจใหนักเรียนนํา
กลับไปทําเปนการบาน  แลวใหนักเรียนทํามาสงในวันรุงข้ึนก็ได 

1.4  นักเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ี
รวมกับแอพพลิเคชั่นเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง  ดังนั้นครูผูสอนควรดูแล
ใหคําแนะนําอยางใกลชิด  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ  ท่ีใชเนื้อหาตรรกศาสตรเบื้องตนกับ

ประชากรกลุมอ่ืน ๆ 
2.2  ควรมีการศึกษาคนควาตัวแปรอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชน  

ความสามารถในการใหเหตุผล  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการแกปญหา   ความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร  เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 

ประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ที่รวมกบัแอพพลิเคชัน   
เร่ืองตรรกศาสตรเบื้องตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่ 1  แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active  Learning           

                 ทีร่ว่มกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน  ค  31101      

                 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7      กบักลุ่มทดลองรายบุคคล  จาํนวน  3  คน 

 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 

รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 7 5 6 5 7 6 42 18 
2 7 6 6 5 7 6 7 45 20 
3 5 6 6 7 5 6 5 40 20 

รวม 18 19 17 18 17 19 18 126 58 
รอยละ 60.00 63.33 56.66 60.00 56.66 63.33 60.00 63.33 64 

 
ขอ้มลูในตารางคาํนวณหาค่า  1E    และ  2E   ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 2  แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active  Learning           

                 ทีร่ว่มกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน  ค  31101      

                 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7      กบักลุ่มทดลองรายบุคคล  จาํนวน  9  คน 

 
คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 

Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 
รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7 8 7 7 6 7 7 49 20 
2 6 7 7 8 7 8 7 50 18 
3 6 5 8 8 7 8 6 48 20 
4 5 6 7 8 8 8 8 50 19 
5 8 7 6 7 6 7 8 49 20 
6 7 7 8 7 6 6 7 48 21 
7 6 7 6 7 7 8 7 48 22 
8 8 6 7 6 7 7 8 49 23 
9 8 7 8 7 7 7 7 51 20 

รวม 61 60 64 65 61 66 65 442 183 
รอยละ 65.56 66.67 71.11 72.22 67.78 73.33 72.22 70.16 67.78 
 

ขอ้มลูในตารางคาํนวณหาค่า  1E    และ  2E   ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 3   แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active  Learning           

                 ทีร่ว่มกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน  ค  31101      

                 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7      กบักลุ่มทดลองรายบุคคล  จาํนวน  30  คน 

 

คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 

รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 8 9 7 9 9 8 58 20 
2 9 8 8 8 8 8 8 57 24 
3 7 9 8 7 9 9 8 57 24 
4 9 9 8 8 8 7 8 57 26 
5 8 7 7 9 8 9 8 55 27 
6 8 9 8 9 8 7 8 57 24 
7 7 8 9 7 9 8 8 56 24 
8 9 8 8 8 9 9 8 59 25 
9 7 9 8 8 8 8 9 57 26 
10 8 8 8 8 8 8 8 56 24 
11 7 9 9 7 8 8 9 57 24 
12 9 8 9 8 7 8 8 57 26 
13 8 9 8 7 8 9 8 57 24 
14 7 8 8 8 8 9 8 56 24 
15 9 9 9 9 7 8 9 60 22 
16 8 9 8 9 8 9 8 59 27 
17 8 7 7 8 9 9 8 56 24 
18 9 8 8 9 7 7 8 56 24 
19 7 8 9 7 8 9 8 56 22 
20 8 9 7 7 9 8 8 56 27 
21 8 8 9 8 9 8 8 58 24 
22 9 8 8 8 8 8 7 56 24 
23 7 9 8 8 9 9 8 58 24 
24 9 9 9 8 8 7 8 58 27 
25 8 8 8 9 8 9 7 57 24 
26 8 9 8 9 8 7 8 57 23 
27 7 8 9 8 9 8 7 56 26 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active  

                    Learning  ทีร่ว่มกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณติศาสตร ์

                   พืน้ฐาน  ค  31101 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7 กบักลุ่มทดลองรายบุคคล  จาํนวน    

                   30  คน 

 

คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 

รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

28 9 8 8 8 8 8 8 58 22 
29 7 9 8 8 8 8 8 56 22 
30 9 9 8 8 8 8 8 58 23 
รวม 241 252 246 240 246 246 240 1,711 727 

รอยละ 80.33 84.00 82.00 80.00 82.00 82.00 80.00 81.48 80.78 
 

ขอ้มลูในตารางคาํนวณหาค่า  1E    และ  2E   ไดด้งัน้ี 

100
A

N

X

E1 ×



















=

∑
=  100

70
30
711,1

×
















=  81.48 

100
B

N

F

E2 ×



















=

∑
=  100

30
30

727

×



















=  80.78 
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ตารางที ่4     แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active   

                   Learning ทีร่่วมกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณิตศาสตร ์

                   พืน้ฐาน  ค  31101 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7 กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  34  คน 

 

คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 

รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 9 7 7 9 8 8 56 23 
2 7 8 9 7 8 9 8 56 24 
3 9 8 8 9 7 7 8 56 25 
4 8 7 7 8 9 9 8 56 22 
5 8 9 8 9 8 9 8 59 23 
6 9 9 9 9 7 8 9 60 26 
7 7 8 8 8 8 9 8 56 25 
8 8 9 8 7 8 9 8 57 23 
9 9 8 8 8 7 8 8 56 24 
10 7 9 9 7 8 8 9 57 23 
11 8 8 8 8 8 8 8 56 25 
12 7 9 8 8 8 8 9 57 26 
13 9 8 8 8 8 9 9 59 23 
14 7 8 9 7 9 8 8 56 25 
15 8 9 8 9 8 7 8 57 24 
16 8 7 7 9 8 9 8 56 21 
17 9 9 8 8 8 7 8 57 25 
18 7 9 8 7 9 9 8 57 27 
19 9 8 8 8 8 8 8 57 25 
20 8 8 9 7 9 9 8 58 26 
21 9 9 8 8 8 8 8 58 25 
22 7 9 8 8 8 8 8 56 28 
23 9 8 8 8 8 8 8 57 22 
24 7 8 9 8 9 8 7 56 23 
25 8 9 8 9 8 7 8 57 26 
26 8 8 8 9 8 6 7 54 25 
27 9 9 9 8 8 7 8 58 24 
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ตารางที ่4 (ต่อ)  แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active   

                   Learning ทีร่่วมกบัแอพพลเิคชนั เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ วชิาคณิตศาสตร ์

                   พืน้ฐาน  ค  31101 ชุดที ่ 1  2   3  4  5  6  และ 7 กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  34  คน 

 
คนท่ี คะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 

Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ในแตละชุด 
รวม 

70  

คะแนน 

คะแนน 
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
30  คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

28 7 9 8 8 9 8 8 57 23 
29 9 8 8 8 8 8 7 56 25 
30 8 8 9 8 7 8 8 56 26 
31 9 8 9 8 7 8 8 57 23 
32 7 9 9 7 8 8 9 57 24 
33 8 8 8 8 8 8 8 56 25 
34 7 9 8 8 8 8 9 57 23 
รวม 272 286 279 271 274 274 275 1931 827 

รอยละ 80.00 84.12 82.06 79.71 80.59 80.59 80.89 81.11 81.08 
 

ขอ้มลูในตารางคาํนวณหาค่า  1E    และ  2E   ไดด้งัน้ี 

100
A

N

X

E1 ×



















=

∑
=  100

70
34

1931

×
















=  81.11 

100
B

N

F

E2 ×



















=

∑
=  100

30
34

827

×



















=  81.08 
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ภาคผนวก  ข 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง ตรรกศาสตรเบื้องตน 
 จุดประสงคท่ี 1 

1. นักเรียนสามารถบอกไดวาขอความท่ีกําหนดใหเปนประพจนหรือไม 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

1. ขอความใดตอไปนี้เปนประพจน 

 ก. y + 2 < 6 เม่ือ y < 2 

 ข. y + 2 ≥  6 เม่ือ y เปนจํานวนจริงใดๆ 

 ค. y + 2 = 2 เม่ือ y เปนจํานวนจริงใดๆ 

 ง. (y)(-1) ≠  (-1)(y)  เม่ือ y เปนจํานวน

จริงใด 

1.  + 1    0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 

 2. ขอความใดตอไปนี้ ไมเปนประพจน 

 ก. 3 เปนจํานวนเฉพาะ 

 ข. B = {x |0≤ x < 4} 

 ค. 0 เปนจํานวนเต็มศูนย 

 ง. A = {4 , 5 , 6} เซต A มี 4 , 5 , 6 , 7 , 

8 เปนสมาชิก 

2.    + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 

จุดประสงคท่ี 2 

1. นักเรียนสามารถบอกคาความจริงของประพจนท่ีมีตัวเชื่อม “และ” “หรือ” “ถา ...แลว” “ก็
ตอเม่ือ”  “ไม” ได 

2. นักเรียนสามารถหานิเสธของประพจนท่ีกําหนดใหได 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

3.กําหนดให p , q ,r, s เปนประพจนมีคาความ

จริงเปนจริง  จริง  เท็จ และจรงิ 

   จงหาคาความจริงของประพจน  

“(p∨ q) → (r ↔ ~s)” 

ก. มีคาความจริงเปน “เท็จ” 
ข. มีคาความจริงเปนสองคา 
ค. มีคาความจริงเปน “จริง” 
ง. ไมมีคาความจริง 

3.  + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

4.ถาประพจน p → q มีคาความจริงเปนเท็จ จง

หาคาความจริงของประพจน “(~p ∨  q) ↔ 

(p∧q)” 

 ก. มีคาความจริงเปน “เท็จ” 

 ข. มีคาความจริงเปน “จริง” 

 ค. มีคาความจริงเปนสองคา 

 ง. ไมมีคาความจริง 

 4.   + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 

5.จงหาคาความจริงของประพจนยอย p และ q 

เม่ือประโยค (~q → p) →(q →~p)  

   มีคาความจริงเปนเท็จ 

ก. p มีคาความจริงเปน T 
q มีคาความจริงเปน F 

ข. p มีคาความจริงเปน F 
q มีคาความจริงเปน T 

ค. p มีคาความจริงเปน F 
q มีคาความจริงเปน F 

ง. p มีคาความจริงเปน T 
q มีคาความจริงเปน T 

 5.   + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 

6. จงหาคาความจริงของประพจนยอย p และ q 
เม่ือประโยค [(p→q)∧ q]→ p มีคาความจริง

เปนเท็จ 
ก. p มีคาความจริงเปน F 

q มีคาความจริงเปน T 

ข. p มีคาความจริงเปน T 
q มีคาความจริงเปน T 

ค. p มีคาความจริงเปน T 
q มีคาความจริงเปน F 

ง. p มีคาความจริงเปน F 
q มีคาความจริงเปน F 

 

 6.    + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................. 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

7. กําหนดให  p  แทน  4 ×  4 = 42 และ  

 q แทน 5 ×  5 =52 
 

 จงหาคาความจริง การเชื่อมประพจน 

p∧q  มีคาความจริงเปนเท็จ 

 ก. p ∨q 

 ข. ~p ∨~q 

 ค. p ∨ ~p 

 ง. ~q ∨ p 

 

7.   + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................. 

8. ประพจนใดมีคาความจริงเปนจริง เสมอ  

 ก.  q ∧~q 

 ข.  ~(~( q ∧~q)) 

 ค.  ~(q ∨ ~q) 

 ง.  ~(q ↔ ~q) 

 

8.  + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

 
จุดประสงคท่ี 3 

3.1 นักเรียนสามารถหาคาความจริงของประพจนท่ีเกิดจากการนําประพจนยอยมาเชื่อมกัน 
เม่ือทราบคาความจริงของประพจนยอย 

3.2 นักเรียนสามารถหาคาความจริงของประพจนยอย เม่ือทราบคาความจริงของประพจนท่ี
เกิดจากการนําประพจนยอยมาเชื่อมกัน 

ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

9. กําหนดใหประพจน (~p ∨q)  เปนเท็จ แลวจง

หาคาความจริงของประพจน p , q 

 ก. p เปนจริง  q เปนเท็จ 

 ข.  p เปนจริง  q เปนจริง 

 ค.  p เปนเท็จ  q เปนจริง 

 ง.  p เปนเท็จ  q เปนเท็จ 

9.   + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

10. กําหนดใหประพจน ~p ∧~q  เปนจริง  แลว

จงหาคาความจริงของประพจน p , q 

 ก. p เปนจริง  q เปนจริง 

 ข.  p เปนเท็จ  q เปนเท็จ 

 ค.  p เปนจริง  q เปนเท็จ 

 ง.  p เปนเท็จ  q เปนจริง 

 

10.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

11. กําหนดใหประพจน p↔q เปนจริง แลวจงหา

คาความจริงของประพจน p , q 

 ก.  

 

 

 

 ข.   
 
  
ค.   
 
  
 
ง.  
 

 

 

 

 

 

p q 
T T 
F F 

p q 
F T 
T F 

11.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

  

p q 
T F 
T F 

 

p q 
F T 
F T 
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จุดประสงคท่ี 4 

 1.นักเรียนสามารถหาคาความจริงของประพจนยอย เม่ือทราบคาความจริงของประพจนท่ีเกิด
จากการนําประพจนยอยมาเชื่อมกัน 

ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

12. กําหนดใหประพจน p เปนจริง  ประพจน q 
และ r  เปนเท็จ  ประพจนใดตอไปนี้ มีคาความจริง
เปนจริง 
 ก. (p ∨ ~q) → (~p ∨ q) 

 ข.  (p ∨ q)∧ r 

 ค.  (p ∧ r) ∨ q 

 ง.  (q ∨ r) → p 

12.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

13.  กําหนดใหประพจน p เปนเท็จ ประพจน q 
เปนจริง และ r เปนเท็จ  ประพจนใดตอไปนี้ มีคา
ความจริงเปนจริง 
 ก. ~q ↔ (~p ∨ r) 

 ข.  (~q ∨ p) ∧ (q ∨ ~r) 

 ค. (p ∨ q) ↔ r 

 ง.  (p ∨ r) → (~p ∧ q) 

 

13.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 
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จุดประสงคท่ี 5 
1. นักเรียนสามารถสรางตารางหาคาความจริงของประพจนท่ีไดจากการนําประพจนยอยมา

เชื่อมกัน 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

14. ขอใดคือคาความจริงท่ีถูกตองเรียงลําดับ ขอ (1) - (4) ใน
การสรางตารางคาความจริงของรูปแบบประพจน 
    [p ∧ (~q)] ↔ (~(p → q)) 

p q ~
q 

p∧
~q 

p

→
q 

~(p

→q) 
(p∧~q)↔(~(p

→q)) 

T T F F T F ขอ 1 
T F T T F T ขอ 2 
F T F F T F ขอ 3 
F F T F T F ขอ 4 

 
 ก.  T , F , F , T 
 ข.  F , T, F , T 
 ค.  T, T , T , T 
 ง.  F , F , F , F 
 

14.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

15. กําหนดใหประพจน p → ~q แลวประพจนในขอใดมี
คาความจริงเหมือนกันทุกกรณี 

 ก. p → q 

 ข. ~ (p ∧ q) 

 ค.  ~p ∧ q 

 ง.  p ∧ (p → q) 
 

15.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

16. ขอใดคือคาความจริงท่ีถูกตองเรียงตามลําดับขอ 1 – 
4 ในการสรางตารางคาความจริงของรูปแบบประพจน 

 (p∧(~q))→(~(p→q)) 
 
p q ~

q 
P 

∧ 

(~
q) 

P 

→
 q 

~ 

(p 

→
 

q) 

P ∧ (~q) 
→ (~ (p 

→ q)) 

T T F F T F ขอ  1 

T F T T F T ขอ  2 

F T F F T F ขอ  3 

F F T F T F ขอ  4 

 
 ก. T , T , T , T 
 ข.  F , F , F , F 
 ค.  T , T , F , F 
 ง.  F , F , T , T 
 

16.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
....................................................... 
........................................................ 
........................................................ 

จุดประสงคท่ี 6 นักเรียนสามารถบอกไดวาประพจนท่ีกําหนดใหคูใดสมมูลกัน 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

17. จงพิจารณาวาประโยคใดตอไปนี้สมมูลกับประพจน

ตอไปนี้  “~(p → q)” 

 ก.  ~q → ~p 

 ข.  ~p ∨ q 

 ค.  p ∧ ~q 

 ง. ~p ∧ ~q 

17.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

18. จงพิจารณาวาประโยคในใดตอไปนี้  สมมูลกับประพจน

ตอไปนี้  “(p → r) ∧ (q → r)” 

 ก.  (p ∨ q) → r 

 ข.  p ∨ q 

 ค.  ~p ∨ ~q 

 ง.  ~q → ~p 

18.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

19.  ประพจนในขอใดสมมูลกัน 

 ก.  ~p ∧ q กับ p → q 

 ข.  [(p → q) ∧ (q →p)] กับ (p ↔ q) 

 ค. (p → q) กับ [(p → q)→(~p ∧ ~q)] 

 ง.  (p ∧ q) → r  กับ (p ∧ q) 

19.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

20.  ประพจนในขอใดตอไปนี้สมมูลกัน 

 ก.  q → p กับ p → q 

 ข.  ~(p ∨ q) กับ ~p ∨ ~q 

 ค.  ~p ∧ ~q กับ ~ (p ∧ q) 

 ง.  p → q กับ ~p ∨ q 
 

20.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

จุดประสงคท่ี 7 นักเรียนสามารถบอกไดวารูปแบบของประพจนท่ีกําหนดใหรูปแบบใดเปนสัจนิรันดร 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

21. รูปแบบของประพจนท่ีกําหนดใหรูปแบบใดเปนสจันิ
รันดร 

 ก. ~p ∨ p 

 ข. ~p → (p∨q) 

 ค. (p∧q)→~p 

 ง. (p→~p)↔q 
 

21.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................. 

22. ประพจนในขอใดเปนสัจนิรันดร 

 ก. p∧~p 

 ข. (p∧~q)∧(p→q) 

 ค. ((P→q)∧~q)→~p 

 ง. ((p→q)∧~p)→~q 

22.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

23. ประพจนในขอใดมีคาความจริงเปน “จริง”ทุกกรณี 

 ก. [(p→q)∧p]→~q 

 ข. (p→q)↔(~q→~p) 

 ค. [(p→q) ∧~p]→~q 

 ง. (~q→p)→(q→~p) 
 

23.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 
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จุดประสงคท่ี 8 นักเรียนสามารถบอกไดวาการอางเหตุผลท่ีกําหนดให  สมเหตุสมผลหรือไม   
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

24.จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  สมเหตุสมผล
หรือไม 

เหตุ : 1. ถานักเรียนเลนเกม แลวนักเรียนไดเปน

ผูเขียนโปรแกรมสรางเกม 

       2.นักเรียนไมเลนเกม 

ผล : นักเรียนเปนผูเขียนโปรแกรมสรางเกม  

ก.  สมเหตุสมผล 
ข. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. ไมสมเหตุสมผล   

24. + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

25.จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  สมเหตุสมผล
หรือไม 

เหตุ : 1. ถานักเรียนมีโทรศัพทสมารทโฟน ก็ตอเม่ือ 

นักเรียนมาโรงเรยีน 

        2.นักเรียนไมมาโรงเรียน 

ผล : นักเรียนไมมีโทรศัพทสมารทโฟน 

ก. สมเหตุสมผล 
ข. ไมสมเหตุสมผล 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 

25.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

26. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  
สมเหตุสมผลหรือไม 
   เหตุ : 1.นักเรียนเปนคนดีและเรียนเกง 

      2.นักเรียนไดรับทุนการศึกษา 

ผล : นักเรียนไมไดรับทุนการศึกษา 

ก.หาการอางสมเหตุสมผลไมได 

ข.ใหเหตุผลไมได 

ค.ไมสมเหตุสมผล 

ง.สมเหตุสมผล 

26.       + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

27. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  
สมเหตุสมผลหรือไม 
เหตุ : 1. ประเทศฝรั่งเศสชนะเลิศฟุตบอลโลก ก็ตอเม่ือ ได
ถวย FIFA (ฟฟา) 
        2.ประเทศฝรั่งเศสไดถวย FIFA (ฟฟา) 
ผล : ประเทศฝรั่งเศสชนะเลิศฟุตบอลโลก 

ก. ไมสมเหตุสมผล 
ข. สมเหตุสมผล 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 

 

27.     + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

28. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  
สมเหตุสมผลหรือไม 
เหตุ : 1. 5 เปนจํานวนเฉพาะ  หรือ  9 เปนจํานวนเฉพาะ 

   2.9 ไมเปนจํานวนเฉพาะ 

ผล : 5 เปนจํานวนเฉพาะ 

ก. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 
ข. ใหเหตุผลไมได 
ค. ไมสมเหตุสมผล 
ง. สมเหตุสมผล 

 

28.       + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

29. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้  
สมเหตุสมผลหรือไม 
เหตุ : 1. ตอลาภไดเปนประธานนักเรียนแลวจะทํา Wi – Fi 
ท่ัวโรงเรียน 
        2.ตอลาภไมทํา Wi – Fi ท่ัวโรงเรียน 
ผล: ตอลาภไดเปนประธานนักเรียน 

ก. หาการอางเหตุผลไมได 
ข. ใหเหตุผลไมได 
ค. ไมสมเหตุสมผล 
ง. สมเหตุสมผล 

 

29.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

30. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ สมเหตุสมผล
หรือไม 
เหตุ : 1. คุณดอกไมชมถํ้าคางคาวเขาชองพราน หรือคุณฟมไปดู
หนัง 

        2.คุณฟมไมไปดูหนัง 
ผล:คุณดอกไมไมไปชมถํ้าคางคาวเขาชองพราน 

ก. สมเหตุสมผล 
ข. ไมสมเหตุสมผล 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 

 

30.       + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

31. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ สมเหตุสมผล
หรือไม 
เหตุ : 1.ถาฝนตก แลวคางคาวออกจากถํ้า 
        2. ฝนไมตก 
ผล : คางคาวไมออกจากถํ้า 

ก. ไมสมเหตุสมผล 
ข. สมเหตุสมผล 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. หาการอางเหตุผลไมได 

 

31.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

32. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ สมเหตุสมผล
หรือไม 
เหตุ : 1. ถาธีรวรรณขยันเรียนแลวสอบได 
        2.ธีรวรรณสอบตก 
ผล : ธีรวรรณไมขยันเรียน 

ก. ไมสมเหตุสมผล 
ข. สมเหตุสมผล 
ค. ใหเหตุผลไมได 
ง. หาการอางเหตุผลไมได 

 

32.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 
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ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

33. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ 
สมเหตุสมผลหรือไม 
 เหตุ : 1. ณเดช ซ้ือสินคาโดยใชบัตรเครดิตหรือซ้ือ
สินคาโดยใชเงินสด 

2.ณเดช ไมไดซ้ือสินคาโดยใชบัตรเครดิต 
ผล: ณเดช ซ้ือสินคาโดยใชเงินสด 

ก. หาการอางเหตุผลไมได 
ข. ไมสมเหตุสมผล 
ค. สมเหตุสมผล 
ง. หาการอางเหตุผลไมได 

33.      + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

34. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ 
สมเหตุสมผลหรือไม 
 เหตุ  : 1. ถา ตนหอม  ซ้ือกระเปาถือสีดํา แลว 
                       ตนหอมจะซ้ือรองเทาสีดําดวย 
       ผล : ตนหอม  ซ้ือกระเปาสีดํา 

ก. สมเหตุสมผล 
ข. ใหเหตุผลไมได 
ค. ไมสมเหตุสมผล 
ง. หาการอางสมเหตุสมผล 

 

34.       + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

35. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ 
สมเหตุสมผลหรือไม 
 เหตุ : 1.นักเรียนกินอาหารเสริมมีตรา อย.ปลอม 
รับรอง แลว นักเรียนทุกคนสวย 
                  2. นักเรียนทุกคนไมกินอาหารเสริมท่ีมีตรา 
อย. ปลอม รับรอง 
 ผล : นักเรียนทุกคนสวย 
 ก. สมเหตุสมผล 
 ข. ไมสมเหตุสมผล 
 ค. ใหเหตุผลได 
 ง. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 
 

35.        + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 

 

  

  

  



109 

 

 
ขอคําถาม ผลการประเมิน /ขอเสนอแนะ 

36. จงตรวจสอบวาการอางเหตุผลในขอตอไปนี้ 
สมเหตุสมผลหรือไม 
 เหตุ : 1. ถานักเรียนดาวใชแปงมี อย. จริง แลว
นักเรียนดาวสิวข้ึน 
                  2. นักเรียนดาวสิวข้ึน แลว นักเรียนดาวไป
ซ้ือยารักษาสิวมี อย. 
                  3. นักเรียนดาวสิวข้ึน 
 ผล : นักเรียนดาวใชแปงท่ีมี อย. ปลอม 

ก. ไมสมเหตุสมผล 
ข. สมเหตุสมผล 
ค. หาการอางสมเหตุสมผลไมได 
ง. ใหสมเหตุสมผลไมได 

 

36.       + 1          0          -1 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................... 
.................................................................... 
............................................................... 
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เฉลย แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  เร่ืองตรรกศาสตร 
 

1)      ง 10)      ข 19)       ข 28)       ง 
2)      ข 11)      ค 20)       ง 29)       ค 
3)      ค 12)      ง 21)       ก 30)       ข 
4)      ข 13)      ง 22)       ค 31)       ก 
5)      ง 14)      ค 23)       ข 32)       ข 
6)      ค 15)      ข 24)       ง 33)       ค 
7)      ข 16)      ก 25)       ก 34)       ค 
8)      ง 17)      ค 26)       ค 35)       ข 
9)      ก 18)      ก 27)       ข 36)       ก 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

สถิติที่ใชและตัวอยางการคํานวณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  5  นําเสนอพัฒนาการในการเรียน  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 กอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน    
                 โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน      
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 
คน 
ท่ี 

กอน
เรียน 
(30) 

หลัง
เรียน 
(30) 

พัฒนาการ 
(D) 

2D  คน
ท่ี 

กอน
เรียน 
(30) 

หลัง
เรียน 
(30) 

พัฒนาการ 
(D) 

2D  

1 6 23 17 289 18 10 27 17 289 
2 7 24 17 289 19 7 25 18 324 
3 5 25 20 400 20 5 26 21 441 
4 6 22 16 256 21 7 25 18 324 
5 5 23 18 324 22 11 28 17 289 
6 7 26 19 361 23 12 22 10 100 
7 13 25 12 144 24 9 23 14 196 
8 9 23 14 196 25 8 26 18 324 
9 3 24 21 441 26 5 25 20 400 
10 11 23 12 144 27 12 24 12 144 
11 8 25 17 289 28 9 23 14 196 
12 12 23 11 121 29 5 25 20 400 
13 11 26 15 225 30 5 26 21 441 
14 9 25 16 256 31 6 23 17 289 
15 12 24 12 144 32 9 24 15 225 
16 8 21 13 169 33 15 25 10 100 
17 9 25 16 256 34 4 23 19 361 

รวม 280 827 547 9147 
คะแนนเฉลี่ย ( X ) 8.24 24.32   

t  =
( )
1n

2D2Dn

D

−
∑ ∑−

∑ =  
( ) ( )

134

2547914734

547

−
−

  =  
18.90
547   =  28.94  

คา  t  จากตาราง  ท่ี  df  =  34 - 1  =  33   α   =  0.01  ทดสอบทางเดียวไดคา  t  =  2.445 
คา  t  ท่ีคํานวณได  28.94  มีคามากกวา  t  จากตาราง  2.445 
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ตารางท่ี  6  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน   
               โดยใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน         
               สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4   
คนท่ี คะแนนกอนเรียน 

( 30 ) 
คะแนนหลังเรียน 

( 30 ) 
คนท่ี คะแนนกอนเรียน 

( 30 ) 
คะแนนหลังเรียน 

( 30 ) 
1 6 23 18 10 27 
2 7 24 19 7 25 
3 5 25 20 5 26 
4 6 22 21 7 25 
5 5 23 22 11 28 
6 7 26 23 12 22 
7 13 25 24 9 23 
8 9 23 25 8 26 
9 3 24 26 5 25 
10 11 23 27 12 24 
11 8 25 28 9 23 
12 12 23 29 5 25 
13 11 26 30 5 26 
14 9 25 31 6 23 
15 12 24 32 9 24 
16 8 21 33 15 25 
17 9 25 34 4 23 

รวม 280 827 
คะแนนเฉลี่ย 8.24 24.32 

 
 
 
  

คาดัชนีประสิทธิผล    =     
24.830

24.832.24
−
−   =  0.74 

ดังนั้น ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน เรื่องตรรกศาสตร
เบื้องตน        มีดัชนีประสิทธิผล  0.74  ซ่ึงอยูในเกณฑยอมรับได 
 
 
 
 
 

ค่าดชันีประสทิธผิล 
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน -  คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 

คะแนนเตม็หลงัเรยีน -  คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน = 
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ตารางท่ี 7  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการจัด 
                 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน  โดย  
                 ใชสื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน   
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

รายการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

X  แปลความ 
 

1 2 3 4 5 
1.  รูปเลมขนาดเหมาะสม และปกมีความสวยงาม 5 4 4 4 4 4.2 มาก 
2.  เนื้อหาไมมากเกินไป  และไมซับซอน 5 5 5 5 4 4.8 มากท่ีสุด 
3.  การใชภาษา  อานแลวเขาใจงาย 5 4 5 5 4 4.6 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนมีความสุข  และสนุกกับการเรียน 5 4 4 4 4 4.2 มาก 
5.  ชวยทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ / 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.2 

 
มาก 

6.  มีกิจกรรมท่ีเนน  ใหนักเรียนไดปฏิบัติ  5 5 5 3 5 4.6 มากท่ีสุด 
7.  การวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑการ 
ประเมินผลงานท่ีมอบหมายไวอยางชัดเจน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
มากท่ีสุด 

8.การวัดผลครอบคลุมจุดประสงค  และเนื้อหา 5 5 4 4 5 4.6 มากท่ีสุด 
9. ชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบ Active  
Learning ท่ีรวมกับแอพพลิเคชัน  ชุดนี้ชวยให
นักเรียนไดรับความรู 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
มากท่ีสุด 

10.  ความรูท่ีไดจากชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ Active  Learning ท่ีรวมกับแอพ
พลิเคชัน  เรื่องแอพพลิเคชัน ชุดนี้สามารถ 
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

4.4 

 
 

มาก 
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ภาคผนวก  ง 

ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่5 วเิคราะหผ์ลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้(IOC)  จากผูเ้ชีย่วชาญ    
      วชิาคณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  เรือ่งตรรกศาสตรเ์บือ้งต้น 
รายการตรวจสอบคุณภาพของแผนการ

เรยีนรู ้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

R  IOC 

1 2 3 4 5 
1.  ชิน้งาน / ภาระงาน มคีวามสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐาน / ตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

2.  ประเดน็ในการประเมนิชิน้งาน / ภาระงาน   
มคีวามคลอบคลุม กบัสมรรถนะส าคญัที ่
     ประเมนิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

3.  เกณฑใ์นการประเมนิชิน้งาน / ภาระงาน  
    มคีวามชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

4.  แผนการจดัการเรยีนรูส้่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
เป็นผูส้รา้งความรู ้หรอืประยกุตใ์ชค้วามรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

5.  กจิกรรมการเรยีนรูส้่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได ้ 
    เรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

6.  กจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัและ 
ศกัยภาพของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

7.  กจิกรรมการเรยีนรู ้ กระตุน้ความสนใจ   
    ใส่ใจ  และการมสี่วนรว่มของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

8.  แผนการจดัการเรยีนรูส้รา้งสมรรถนะและ 
    ความสามารถของผูเ้รยีนไดเ้หมาะสมและ 
    เพยีงพอกบัการสรา้งชิน้งาน / ภาระงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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ตารางที ่ 6 วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบ 
      กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สรปุการหาค่าดชันี  IOC  จากผูเ้ชีย่วชาญ 

ขอ้สอบ(ขอ้
ที)่ 

ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญคนที่ R  IOC 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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ตารางที ่6 (ต่อ) วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่าง  
                     ขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สรปุการหาค่าดชันี  IOC  จากผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ขอ้สอบ(ขอ้
ที)่ 

ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญคนที่ R  IOC 
1 2 3 4 5 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
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ตารางที ่ 7  วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning ที่ร่วมกับ 
                     แอพพลิเคชนั  เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

X  S แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านคู่มือการใช้ 
    1.1 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning ที่ร่วมกับแอพพลิเคชัน 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.8 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

    1.2 ค าแนะน าในการปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอน ชัดเจน 5 4 5 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
    1.3 ระบุกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

5 4 5 4 5 4.6 0.55 มากที่สุด 

    1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 5 4 4 4 5 4.4 0.55 มาก 
    1.5 เฉลยแบบทดสอบ 5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านเนื้อหา 
     2.1 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.8 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

    2.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ 5 4 5 4 4 4.4 0.55 มาก 
    2.3 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
    2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
    2.5 เนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
    2.6 การสรุปเนื้อหาชัดเจน 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
3. การใช้ภาษา 
    3.1 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์การใช้ภาษาไทย 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.6 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

    3.2 ส านวนภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสม 5 4 5 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
   3.3 ภาษาท่ีใช้สละสลวยเหมาะกับเนื้อหา 5 4 5 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
    3.4 ส านวนภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
    3.5 ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที ่ 7 (ต่อ) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ Active  Learning ที่รว่มกับ 
                     แอพพลิเคชนั  เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 

 
 
 

รายการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

X  S แปลความ 

1 2 3 4 5 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 กิจกรรมเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4.6 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

   4.2 กิจกรรมล าดับความคิดรวบยอดของผู้เรียนได้ 5 5 4 4 5 4.6 0.55 มากทีสุ่ด 
   4.3 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 5 5 4 4 4 4.4 0.55 มาก 
   4.4 กิจกรรมสามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ 5 4 5 4 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
   4.5 กิจกรรมสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ 5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
5. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
    5.1 ออกแบบสื่อแปลกใหม่ น่าสนใจ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.8 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

    5.2 การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 4 5 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
    5.3 สื่อการเรียนรู้ช่วยท าให้ผู้เรียนสนใจ ความคิดรวบ
ยอดและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 4 5 4 4 4.4 0.55 มาก 

6. การพิมพ์ภาพและชุดกิจกรรม 
    6.1 ชุดกิจกรรมพิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
จัดท าชุดกิจกรรม 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

4.8 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 
    6.2 การจัดรูปหน้า  (องค์ประกอบ) 5 4 4 5 4 4.4 0.55 มาก 
    6.3 การใช้สีสวยงาม / เหมาะสม 5 4 4 5 4 4.4 0.55 มาก 
    6.4 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 5 5 4 5 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
    6.5 พิมพ์ไม่ผิด  ไม่ตก  ไม่มีรอยขูดลบขีดฆ่า 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 
7. ด้านการวัดและประเมินผล         
    7.1 วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์เรียนรู้ 4 5 5 5 4 4.6 0.55 มากท่ีสุด 
    7.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 4 4 4 5 4 4.2 0.45 มาก 
    7.3 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลสมกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 4 4 4 4 4.2 0.45 มาก 

X   และ  S 4.62 0.49 มากที่สุด 
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