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บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   1) ออกแบบและสร้าง

ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  2) หาประสิทธิภาพของชุด สาธิต 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกั เรียนท่ีเรียนดว้ยชุดสาธิต เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  1) ชุดสาธิตการทดสอบแรง
ตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ  2) แบบทดสอบหลงัการเรียน  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกั เรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6/1 จ านวน 30 คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการสอบวดัดว้ย 
แบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลงัเรียน  และแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  จาก
การน าขอ้มูลค่าของคะแนนไปวเิคราะห์ผลโดยใชก้ารทดลองค่า t – test ผลการวจิยัพบวา่ การเรียน 
ดว้ยชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ  ท่ีได้ออกแบบพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ  
83/82 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดสาธิตการทดสอบแรง
ตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ  มีค่าของคะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 และนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ ทดสอบชุด
สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ ท่ีไดอ้อกแบบ พฒันาข้ึนในระดบัดีมาก 
 
ค าส าคญั : ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 
เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย /การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับการ
สอนรายวชิาฟิสิกส์ 
 
 
 
 

                                      


  ครูโรงเรียนตะโหมด ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 



สารบัญ  
หน้า 

 บทคดัยอ่ภาษาไทย  
 บทท่ี 1 บทน า 1 
  ภูมิหลงั 1 
  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
  สมมติฐานของการวจิยั 3 
  ขอบเขตของการวจิยั 3 
  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 5 
  กรอบแนวคิดการวจิยั 6 
   
 บทท่ี 2 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 7 
  เอกสารเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 7 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 10 
  วธีิการสอนพื้นฐานส าหรับครู 18 
  ความหมายของการสอนแบบสาธิต 30 
  ประสิทธิภาพชุดทดลองชุดสาธิต 32 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 34 
   
 บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั 36 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 36 
  ขอบเขตตวัแปร 36 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 37 
  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 41 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 41 
  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 41 
   
 
 
 



   

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
หน้า 

 บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 43 
  ผลการพฒันาชุดสาธิต 43 
  การวเิคราะห์แบบทดสอบ 43 
 
 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 48 
  สรุปผล 49 
  อภิปรายผล 49 
  ขอ้เสนอแนะ  50 
  บรรณานุกรม 51 
 
                       ภาคผนวก 52 

ภาคผนวก ก รายช่ือรายนามคณะผูว้จิยั 
ภาคผนวก ข รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  
ภาคผนวก ค หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  
ภาคผนวก ง แบบร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ภาคผนวก จ ปฏิบติัการชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 

  
 



 
1 

บทที่ 1 

บทน า 
 

ภูมหิลงั 
การผลิตส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลางท่ีมีความส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึง

สามารถน าความรู้จากเน้ือหาการเรียนท่ีอธิบายจากครูไปสู่ตวันกัเรียนอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เป็น
ผลใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
แลว้ยงัสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนตลอดเวลา และยงัไดรั้บการพฒันาไปตามการ
เปล่ียนแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงกา้วหนา้ไปไม่หยดุย ั้งประโยชน์ของส่ือการเรียน
การสอน ซ่ึงท าใหเ้รามองเห็นถึงความส าคญัของการใชส่ื้อ มีประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถ
ช่วยพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปัจจุบนัวชิาฟิสิกส์เป็นวชิาท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดวชิาหน่ึงของ วทิยาศาสตร์  ศึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน สามารถคน้หาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน วชิาฟิสิกส์ยงั
เป็นพื้นฐานของการน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาต่างๆ เช่น วศิวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นตน้ 
ตลอดจนอนัเป็นรากฐานของความสามารถในวทิยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ และส าคญัท่ีสุดต่อ
สมรรถภาพในการพฒันาเทคโนโลย ีประเทศไทยพฒันาดา้นเทคโนโลยเีองไม่ได ้เพราะไม่มีนกั
ฟิสิกส์ประยกุตท่ี์ดีและมีจ านวนมากพอน้ีเป็นเหตุใหญ่ท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขโดยเร็ว (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2543 : 9) นอกจากนั้น วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เจริญกา้วหนา้   และมีบทบาทในการพฒันาประเทศ   รัฐไดก้ าหนดนโยบายในแผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ  เพื่อมุ่งเนน้การผลิตและพฒันาคนในดา้นวทิยาศาสตร์  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสังคม  โดยใหห้น่วยงานทางดา้นการศึกษาด าเนินการปรับปรุง  หลกัสูตรเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  และกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตร แกนกลางตามพุทธศกัราช   
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1) อีกทั้งยงัเนน้ใหมี้การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางตามพระราชบญัญติัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ดว้ยใ นปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการศึกษามี
ความเจริญกา้วหนา้และไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยทีาง
การศึกษาไดมี้บทบาทส าคญัอยา่งสูงในสังคมการศึกษาทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา  ทุกประเทศต่างก็มีการพฒันาส่ือการศึกษาของตนเองใหมี้ความหลากหลายและทนัสมยั
อยูเ่สมอความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการส่งผลใหค้รูผูส้อนตอ้งผลิตส่ือการเรียนการสอนใหมี้
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ประสิทธิภาพมากท่ีสุดกบัสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และเขา้ใจในเน้ือหาวชิาของ
ครูผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุด  (ปรีชาติ  เบญ็จวรรณ์  2551 : 39)  จากการส ารวจและสอบถา มอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาฟิสิกส์พบวา่  เน้ือหาแรงตึงในรายวชิาฟิสิกส์  และประสบการณ์ของผูว้จิยั พบวา่ 
การสอนวชิาน้ีไม่สามารถท่ีจะส่ือความหมายและเอ้ือประโยชน์ต่อการเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  หากมี
บางเน้ือหาวชิาไม่สามารถใหค้  า อธิบายไดช้ดัเจน และเป็นการยากท่ีจะอธิบายใหเ้หมือนกบัการ
อธิบายในคร้ังแรกและคร้ังต่อๆไป  จากปัญหาดงักล่าวอาจเน่ืองจากการขาดแคลนส่ือการเรียนการ
สอน งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับการสอนและการทดลอง ถา้มีก็ไม่
เพียงพอท่ีจะจดัซ้ือไดเ้พราะชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงส่วนมากจะมีราคาแพง  ซ่ึงสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดด้ าเนินการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรเร่ือยมา  พบวา่ เน้ือหา
ในบทเรียนมาก แต่ตวัอยา่งในการประกอบการเรียนและแบบฝึกหดัมีนอ้ย  ตลอดจนผลการทดลอง
บางเร่ืองไม่ชดัเจน  ซ่ึงโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ืองส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ทีม
ผูว้จิยัไดท้  าการสอบถามความคิดเห็นของครูและนกัเรียนในกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ เน้ือหา
ยาก แบบฝึกหดัและส่ือการเรียนการสอนมีนอ้ย  จึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของ
นกัเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่า  ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560  ทีมวจิยัพบวา่มีนกัเรียน
ท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 75  นอ้ยมาก คิดเป็น 12.25 % ของนกัเรียนทั้งหมด   

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ท าใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการสร้างชุด สาธิตการทดสอบแรง
ตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติทดลองใน เน้ือหาแรงในรายวชิาฟิสิกส์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บ  เน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจ สามารถน า ไปประยกุตใ์ช้
ในการ เรียนรายวชิาฟิสิกส์ ได้ ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้และทกัษะดา้นปฏิบติัอนัเป็นรากฐานท่ีน าไปสู่การมีศกัยภาพในการพฒันาการเรียนการสอน   
และชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ ท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียนช่วยในการ
สอน เป็นเทคโนโลยทีางการศึกษาชนิดหน่ึงท่ีน าเอาส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์  
เน้ือหา และจดักิจกรรมส าหรับการสอนไวอ้ยา่งเหมาะสมกบันกัเรียนดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ผูว้จิยั คิด
วา่การสร้างชุด สาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียนช่วยในการจดัการเรียนการสอนเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนัเพื่อเป็นการจดักิจกรรม   การเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาการสร้างชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ ช่วย
ในการสอน  วชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ตอนปลาย  เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์และเป็นแนวทางในการ
พฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการ
สอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในระดบัดีมาก 

2.  หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงใน วสัดุเส้นใยธรรมชาติ ท่ีพฒันาข้ึน
ช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลา ยในระดบั
ดีมาก 

3. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชชุ้ดสาธิตการทดสอบแรงตึงใน วสัดุเส้นใย
ธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายในระดบัดีมาก 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

 ชุดสาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียนช่วยในการจดัการเรียนการสอนเป็นแนวทางหน่ึง
ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนัเพื่อเป็นการจดักิจกรรม   การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
1. อุปกรณ์ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงใน วสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์

เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีได้ออกแบบพฒันาและสร้างข้ึน
เพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาวชิาฟิสิกส์  

2. คู่มือผูส้อน ประกอบดว้ย 
2.1  แผนการสอน 
2.2  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2.3  ทฤษฎีและหลกัการ 
2.4  แบบทดสอบหลงัเรียน พร้อมเฉลย 
2.5 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลย 

3. คู่มือผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
3.1 หนงัสือเรียนวชิาฟิสิกส์ 
3.2 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3.3 ทฤษฎีและหลกัการ 
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4. แบบทดสอบวดัผลความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 
4.1 ส่ือการสอน ประกอบดว้ย 

ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนตะโหมด ต าบลแม่ขรี 
อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 202 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 ของโรงเรียนตะโหมด ต าบล
แม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 30 
คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขอบเขตตัวแปร  

ตัวแปรอสิระ 
- การเรียนโดยใชชุ้ดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 

ตัวแปรตาม 
- ประสิทธิภาพทางการศึกษาของชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ

ตามเกณฑ ์80/80 
- ความพึงพอใจในการใชชุ้ดสาธิตชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ

ระดบัดีข้ึนไป      

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1.  การวจิยัเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใย

ธรรมชาติท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาฟิสิกส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ปฏิบติัก่อนท่ีจะเขา้ใจในเน้ือหา ทฤษฎีของแรงตึงไดถู้กตอ้งเพื่อท่ีจะให้
นกัเรียนเขา้ใจดี และท่ีจะน าอุปกรณ์มาใชง้านจริงและเพื่อท่ีจะใหรู้้จกัในหลกัการท างานของ
อุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งยิง่ข้ึน  
 2.   ไดพ้ฒันาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน 

3.  ไดชุ้ดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติ ประกอบการเรียนรู้ในรายวชิาฟิสิกส์ 
      เพิ่มเติม เร่ืองแรงตึง 
4.    นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด  วเิคราะห์และสังเคราะห์ 
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5. นกัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
6.  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อความเขา้ใจในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของค าท่ีใชใ้นงานวจิยั 

ดงัต่อไปน้ี 
1. ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ หมายถึง ชุดทดลองท่ีผูว้จิยัได้

ออกแบบ พฒันาและสร้างข้ึน 
2. ทดสอบ หมายถึง การทดลองการปฏิบติังานเก่ียวกบัเน้ือหา ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึง

ในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. การจดัการเรียนรู้  หมายถึง  รูปแบบ  กระบวนการสอน   และวธีิการถ่ายทอดความรู้ของ
ครูใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยชุดสาธิตเร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 
4. คู่มือผูส้อนหมายถึง เอกสารประกอบการสอนส าหรับผูส้อน ซ่ึงจะประกอบดว้ย สาระ

ส าคญั,วตัถุประสงค,์ เชิงพฤติกรรม, ทฤษฎีและหลกัการ, กิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบ
หลงัเรียน พร้อมเฉลย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพร้อมเฉลย 

5. คู่มือการเรียนหมายถึง เอกสารประกอบการเรียนส าหรับผูเ้รียนส าหรับผูเ้รียน  ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยสาระส าคญั, วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม, ทฤษฎีและหลกัการ, ใบงานทดลอง
แบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 

6. กลุ่มตวัอยา่งหมายถึง ผูเ้รียนท่ีเรียนทดลองดว้ยชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้น
ใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีผูว้จิยัได ้ออกแบบและพฒันาข้ึน 

7. นกัเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   จ  านวน  202   คน  ในภาคเรียนท่ี  
2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จงัหวดัพทัลุง   

8.  แบบทดสอบหลงัเรียนหมายถึง แบบทดสอบท่ีใหผู้เ้รียนกระท าหลงัจากจบในแต่ละใบ
งานทดลอง เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน 

9. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหมายถึง แบบทดสอบท่ีใหผู้เ้รียนกระท าภายหลงัจากการ
เรียน 

10. ประสิทธิภาพของชุดสาธิตหมายถึงผลการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนทดลองดว้ยชุดสาธิต
การทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
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              11. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ผลการสอบวดัก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนใหมี้ความครอบคลุมเน้ือหา ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุ
เส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดก้ารศึกษา การพฒันาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุ
เส้นใยธรรมชาติท่ีส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาฟิสิกส์ส าหรับนกัเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
 - การเรียนโดยใชชุ้ดสาธิต
การทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใย
ธรรมชาติ 

ตัวแปรตาม 

 - ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการ
ทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติตาม
เกณฑ ์80/80  
 -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนท่ีใชชุ้ดสาธิตการทดสอบแรงดึงใน
วสัดุเส้นใยธรรมชาติอยูใ่นระดบัดี 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคุณภาพของ
ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ รายวชิา
ฟิสิกส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไดส้ร้างข้ึนเป็นส่ือประกอบในการจดัการเรียนรู้  
เพื่อพฒันาความสามารถใหก้บัผูเ้รียน  จากการศึกษาพบวา่งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติ มีดงัน้ี  

1.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
3.  วธีิการสอนพื้นฐานส าหรับครู 
4.  ความหมายของการสอนแบบสาธิต 
5.  ประสิทธิภาพชุดทดลองชุดสาธิต 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.   เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตร   

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551   
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1.   ความสามารถในการส่ือสาร   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน

การใชป้ระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง   ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม  
              2.   ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การ
คิดอยา่งสร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ี 
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม   แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกปั้ญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  4.   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั   การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม  การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่างๆและมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  ในดา้นการ
เรียนรู้  การส่ือสาร   การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียน                      
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก    ดงัน้ี 
 1. รักชาติ  ศาสน์   กษตัริย์  
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต  
 3. มีวนิยั  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ  
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 ในการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้งดา้น
ความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการดา้นคุณธรรม  และจริยธรรม พร้อมกบัค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึง
สามารถประเมิน ในระหวา่งการเรียนการสอนพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้   ซ่ึงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบั
กระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการ
ท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น โดยไดก้ าหนด
สาระส าคญัไวด้งัน้ี 

๏ ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ   
๏ ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม     
๏ สารและสมบติัของสาร    
๏ แรงและการเคล่ือนท่ี  
๏ พลงังาน  
๏ กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
๏ ดาราศาสตร์และอวกาศ  
๏ ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กล่าวโดยสรุป   พบวา่   หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช  2551  นั้น

เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนเป็นส าคญั มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข   และมีความเป็นไทย  มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้น
สาระ เวลา  และการจดัการเรียนรู้โดยก าหนดมาตร ฐานการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
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2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 
การสอนมีความหมายหลายอยา่งเช่น หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ การฝึกให้ผู้เรียนคิด แก้

ปัญหาต่าง ๆ การจดัส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรี ยนรู้ การจดัประสบการ ณ์ให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างหรือจดัสถานการณเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแนะแนวทาง  แก่ผู้
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

สรุปแล้วการสอนจะมีลกัษณะดงัน้ี คือ มีการจดัด าเนินการของผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยผู้เรียนท่ีท ากิจกรรมท่ีอาศยักระบวนการ   (process) ของสมอง เช่น ฟังอาน พูดเขียน  โยง
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ เ พื่อใหห้เกิดความ รู้ ดงักล่าวผลการเรียนรู้อาจอ ยู่ในรูปของความเข้าใจ 
การคิดวเิคราะ ห์การประเมนผล  ฯลฯ  การจดัด าเนินการของผู ้ สอนอาจอยู่ในรูปบรรยายอธิบาย  
สาธิต หรือปฏบติัให้ดูให้อ่านเน้ือหาสาระให้อภิปรายให้ท าแบบฝึกหดั ทดลอง สาธิต  ให้ศึกษาจาก
ส่ือต่าง ๆ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2541,  หน้า 2) 
            แนวคิดทางการสอน  (Teaching / Instructional Concept / Approach) คือ ความคิดเก่ียวกบั
การสอนท่ีพรรณนา / อธิบาย / ท านายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอนท่ีนกัคิด นกัจิตวทิยา หรือนกั
การศึกษา ไดน้ าเสนอและไดรั้บการยอมรับในระดบัหน่ึงวา่เป็นแนวคิดท่ีน่าเช่ือถือดว้ย เหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง 

ความหมายของการสอน 
การสอน เป็นงานหลกัของครู ซ่ึงปัจจุบนัถือวา่ครูเป็นวชิาชีพชั้นสูง ท่ีบุคคลในวชิาชีพน้ี 

ตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติั หนา้ท่ี สามารถเลือก
ศึกษา อบรมมาโดยเฉพาะ เพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติัหนา้ท่ี สามารถเลือกวธีิปฏิบติังานท่ี
เหมาะสม เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ดงัท่ีระบุไวใ้นจุดประสงคก์ารสอน ครู
ตอ้งมีการฝึกฝนดา้นการสอนอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการท างานเช่นเดียวกบั
วชิาชีพชั้นสูงอ่ืนๆ และตอ้งมีมาตรฐานของวชิาชีพ การท่ีครูสามารถปฏิบติังานการสอนไดดี้ข้ึนอยู่
กบัความสามารถในการผสมผสาน ศาสตร์วา่ดว้ยการสอนกบัศิลปะของการสอนเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลของ การสอนสูงสุด 

ครูท่ีมีประสิทธิผล  (Effective Teacher) นอกจากจะมีความรู้ในศาสตร์ของการสอน และมี
ศิลปะของการสอนแลว้ ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะ 4 ประการ ต่อไปน้ี 

1. การประยกุตท์ฤษฎีและการวจิยัการสอนไปใช้ 
2. การสะสมประสบการณ์การสอน 
3. การคิดวนิิจฉยัไตร่ตรองและแกปั้ญหา 
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4. การเรียนรู้การสอนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการความรู้กบั
ประสบการณ์เขา้ดว้ยกนั 

มีผูใ้หค้วามหมายค าวา่ "การสอน" ต่างๆ กนัไป เช่น                                                             

แลงฟอร์ด  (Langford 1968: 114)  กล่าววา่ การสอนคือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลคนหน่ึง
ยอมรับผดิชอบเก่ียวกบัการ เรียนรู้ของบุคคลอีกคนหน่ึง  (การสอนจึงเป็นกิจกรรมท่ีครูกระท า
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้) 

ในหนงัสือ Dictionary of Education (Good 1973: 304 และ 588) ไดใ้หค้วามหมายของ การ
สอนไวด้งัน้ี 

ความหมายของการสอนในระดบัแคบ หมายถึง วธีิการท่ีครูถ่ายทอดความรู้ อบรมนกัเรียน 
ใหมี้ความรู้ ความคิด เจตคติและทกัษะดงัท่ีจุดประสงคก์ารศึกษาไดร้ะบุไว ้

            ส่วนความหมายของการสอนในระดบักวา้ง หมายถึง การกระท าและการด าเนินการดา้น
ต่างๆ ของครูภายใตส้ภาพการณ์การสอนการเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน 

2. กระบวนการตดัสินใจและวางแผนก่อนสอน ซ่ึงไดแ้ก่ การวางแผนการสอน การ
จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์แนวคิดทางการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอน 

ระบบการสอน / รูปแบบการเรียนการสอน ( Teaching / Instructional Model) คือ แบบ
แผนการด าเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัเป็นระบบ อยา่งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี / หลกัการ
เรียนรู้หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยดึถือ และไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบวา่มีประสิทธิภาพสามารถช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยทัว่ไปแบบแผนการด าเนินการ
สอนดงักล่าว มกัประกอบดว้ย ทฤษฎี / หลกัการท่ีรูปแบบนั้นยดึถือและกระบวนการสอนท่ีมี
ลกัษณะ เฉพาะอนัจะน า ผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีรูปแบบนั้นก าหนด ซ่ึงผูส้อนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแบบแผนหรือแบบอยา่งในการจดัและด าเนินการสอน อ่ืนๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
เช่นเดียวกนัได ้
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วธีิสอน 

วธีิสอน คือ ขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคด์ว้ย 
วธีิการต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบและขั้นตอนส าคญัอนัเป็นลกัษณะเด่นหรือลกัษณะ 
เฉพาะท่ีขาดไม่ไดข้องวธีินั้นๆ เช่น วธีิสอนโดยใชก้ารบรรยาย องคป์ระกอบส าคญัของ การบรรยาย 
คือ เน้ือหาสาระท่ีจะบรรยาย และการบรรยาย และขั้นตอนส าคญัคือ การเตรียมเน้ือหาสาระ การ
บรรยาย  (พูด บอก เล่า อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการบรรยาย 
ดงันั้นวธีิสอนโดยใชก้ารบรรยาย ก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการเตรียมเน้ือหาสาระท่ีจะบรรยาย แลว้บรรยาย คือ พูด 
บอก เล่า อธิบาย เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียน
ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง ต่อความหมายการสอน 

แนวคิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซ่ึงกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ ท่ี
ยอมรับวา่บุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั และทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ดงันั้นในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือพื้นฐานอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

                   1. เช่ือวา่ทุกคนมีความแตกต่างกนั 

                   2. เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้

                   3. เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

          ดงันั้น การจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศ จดักิจกรรม จดัส่ือ จดัสถานการณ์ 
ฯลฯ ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนครอบคลุม
อยา่งรอบดา้น  และสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน ส าหรับในการจดักิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าไดห้ลาย
วธีิการและหลายเทคนิค แต่มีขอ้ควรค านึงวา่ ในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง แต่ละเร่ือง ไดเ้ปิด
โอกาสใหก้บัผูเ้รียนในเร่ืองต่อไปน้ีหรือไม่ 
                   1. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ลือกหรือตดัสินใจในเน้ือหาสาระท่ีสนใจ เป็นประโยชน์
ต่อตวั ผูเ้รียนหรือไม่ 
                   2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไดคิ้ด ไดร้วบรวมความรู้
และลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองหรือไม่ ซ่ึง ทิศนา แขมมณี  (2543) ไดน้ าเสนอแนวคิดในการเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

                      2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้น
ร่างกาย  (physical participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย 
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เพื่อช่วยใหป้ระสาทการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่ืนตวั พร้อมท่ีจะรับขอ้มูลและการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
การรับรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ ถา้ผูเ้รียน อยูใ่นสภาพท่ีไม่พร้อม แมจ้ะมีการใหค้วามรู้ท่ีดีๆ 
ผูเ้รียนก็ไม่สามารถรับได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ ถา้ปล่อยใหผู้เ้รียนนัง่นานๆ ในไม่ชา้ผูเ้รียนก็จะหลบัหรือ
คิดเร่ืองอ่ืนๆ แต่ถา้ใหมี้การเคล่ือนไหวทางกายบา้งก็จะท าใหป้ระสาทการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่ืนตวั
และพร้อมท่ีจะรับและเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้ ดงันั้น กิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียน จึงควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกบัวยัและระดบั
ความสนใจของผูเ้รียน 

                      2.2  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทาง
สติปัญญา  (intellectual participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเคล่ือนไหวทาง
สติปัญญา ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความคิดของผูเ้รียน สามารถกระตุน้สมองของผูเ้รียนใหเ้กิด
การเคล่ือนไหว ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกท่ีจะคิด 

                      2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม  (social 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั เน่ืองจากมนุษยจ์  าเป็นตอ้ง อยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ มนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ทางดา้นสังคม 

                      2.4  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางอารมณ์  (emotional 
participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้น
เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดงักล่าวควรเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรง โดยปกติการมีส่วน
ร่วมทางอารมณ์น้ีมกัเกิดข้ึนพร้อมกบั การกระท าอ่ืนๆอยูแ่ลว้ เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และ
สังคม ทุกคร้ังท่ีครูใหผู้เ้รียนเคล่ือนท่ี เปล่ียนอิริยาบถ  เปล่ียนกิจกรรม ผูเ้รียนจะเกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกตามมาดว้ยเสมอ อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ 

จากแนวคิดท่ีกล่าวถึงขา้งตน้เป็นท่ีมาของการน าเสนอช่ือ  “CIPPA” ซ่ึงระบุองคป์ระกอบ
ส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั กล่าวคือ 

C มาจากค าวา่  Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรคส์ร้าง
ความรู้ (Constructivism) โดยครูสร้างกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็น
กิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

            I มาจากค าวา่ Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั กิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลและแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
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            P มาจากค าวา่  Physical Participation หมายถึง การใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย
โดยการท ากิจกรรมในลกัษณะต่างๆ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย 
            P มาจากค าวา่ Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพฒันาตนเอง เป็นตน้  การเรียนรู้กระบวนการเป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกบัการเรียนรู้
เน้ือหาสาระต่างๆ และการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางดา้น
สติปัญญาอีกดว้ย 
           A มาจากค าวา่  Application หมายถึง การน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้ซ่ึงจะช่วยให้  
ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั 
ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
          การระบุองคป์ระกอบส าคญัในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยผูเ้รียนได้
แสดงบทบาทต่างๆ อนัเป็นการแสดงความส าคญัของผูเ้รียน เป็นตวัอกัษรยอ่  “CIPPA” น้ีเพื่อใหง่้าย
ท่ีจะจ าและน าไปใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก  การจดัการเรียนการสอนทัว่ไป ครู
สามารถออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามแนวทาง  ต่อไปน้ี 

1.   การจดักิจกรรมเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการสร้างความรู้  (Construct) จากความคิด
พื้นฐานท่ีเช่ือวา่ ในสมองของผูเ้รียนมิไดมี้แต่ความวา่งเปล่า แต่ทุกคนมีประสบการณ์เดิมของตนเอง 
เม่ือไดรั้บประสบการณ์ใหม่ สมองจะพยายามปรับขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูโ่ดยการต่อเติมเขา้ไปในกรณีท่ี
ขอ้มูลเดิมและขอ้มูลใหม่ไม่มีความขดัแยง้กนั แต่ถา้ขดัแยง้กนัก็จะปรับโครงสร้างของขอ้มูลเดิม 
เพื่อใหส้ามารถรับขอ้มูลใหม่ได ้ซ่ึงอาจท าใหโ้ครงสร้างของขอ้มูลเดิมเปล่ียนแปลงไป และถา้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความรู้ท่ีสร้างไดน้ั้นออกมาดว้ยค าพูดของตนเอง การสร้างความรู้นั้นก็จะ
สมบูรณ์ ดงันั้น ถา้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือกระท าตามแนวความคิดน้ี ผูเ้รียน
ก็จะสามารถสร้างความรู้ได ้พฤติกรรมท่ีครูควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียน มีดงัน้ี 

1.1  ใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้เดิม 
1.2  ใหผู้เ้รียนไดรั้บ /แสวงหา/รวบรวมขอ้มูล/ประสบการณ์ต่างๆ 
1.3 ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูล ท าความเขา้ใจ และสร้างความหมายขอ้มูล/ประสบการณ์ต่าง  ๆ 

                 โดยใชก้ระบวนการคิดและกระบวนการอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 
1.4  ใหผู้เ้รียนไดส้รุปจดัระเบียบ/โครงสร้างความรู้ 
1.5  ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ 
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ในกิจกรรมการเรียนการสอนทัว่ไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมให้
สอดคลอ้งตามล าดบัขั้นตอนต่างๆในขณะท่ีใหค้วามรู้ โดยเปล่ียนบทบาทจากท่ีเคยบอกความรู้
โดยตรง ใหผู้เ้รียนบนัทึกหรือคดัลอกเป็นการใชค้  าสั่งและค าถามด าเนินกิจกรรม ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
กระท าเพื่อสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเตรียมส่ือการสอนท่ีเป็นตวัอยา่งเคร่ืองมือหรือการ
ปฏิบติังานในลกัษณะต่างๆ เป็นขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ ครูอาจช้ีแนะขอ้มูลท่ี
ควรสังเกตและวธีิการจดัระบบระเบียบโครงสร้างความรู้ให ้เช่น สอนใหเ้ขียนโครงสร้างความรู้
เป็นแผนผงัท่ีตนเองเขา้ใจ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกวา่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองใด 
เช่น ใหอ้ธิบายแผนผงัความคิดท่ีตนเองเขียนข้ึนตามความเขา้ใจ หรือใหเ้ล่าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้โดยครูใช้
ค  าถามหรือค าสั่งเป็นส่ือ และมีการเสริมแรงอยา่งเหมาะสมในภายหลงัก็จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และตอ้งการเรียนรู้อีก 

2.   การจดักิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการมีปฏิสัมพนัธ์  (Interaction) คือ การจดั
กิจกรรมใหผู้ ้เรียนไดก้ระท าส่ิงต่างๆ หรือการกระท าบางส่ิงบางอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ ไดแ้ก่ การพูดอภิปรายกบัเพื่อน 
กบัครู หรือผู ้เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลบางอยา่งท่ีผูเ้รียนตอ้งการได ้

2.2 ใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ก าหนดให้
ผูเ้รียนส ารวจอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบริเวณโรงเรียน 

2.3  ใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น 
ก าหนดใหผู้เ้รียนสังเกต  

การกินอาหารของสัตวห์รือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของตน้ไมช้นิดต่างๆ 
2.4 ใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางดา้นส่ือโสตทศัน์ วสัดุ และ

เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น ใหผู้เ้รียนไปหาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ หรือใหอ่้านใบความรู้ ใบงาน หรือใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียน 

3.   การจดักิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย  (Physical 
Participation) คือ การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเคล่ือนไหวอวยัวะหรือกลา้มเน้ือต่างๆ เป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสมกบัวยั วฒิุภาวะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยกลา้มเน้ือท่ีเคล่ือนไหว
อาจเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 กลา้มเน้ือมดัยอ่ย เช่น การพิมพดี์ด ร้อยมาลยั พบักระดาษ วาดรูป เยบ็ผา้ 
ใชไ้ขควง เขียนแบบ เรียงตวัหนงัสือ ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

3.2 กลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น กิจกรรมยา้ยกลุ่ม ยา้ยเกา้อ้ี จดัโตะ๊ ทุบโลหะ ตอก
ตะปู ยกของ ก่ออิฐ ฉาบปูน ขดุดิน ฯลฯ 
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4.   การจดักิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการ คือ การจดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการศึกษาดว้ยตนเอง การะบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
กระบวนการท างาน กระบวนการอ่ืนๆ โดยครูจดักิจกรรม สถานการณ์ หรือก าหนดใหผู้เ้รียนหา
ขอ้มูลหรือความรู้โดยใชก้ระบวนการดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือ 
                        ผลของการเรียนรู้ นอกจากผูเ้รียนจะไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ยงัมีความรู้เก่ียวกบั
การใชก้ระบวนการเหล่าน้ี เพื่อหาขอ้มูลหรือความรู้อ่ืนๆ ไดด้ว้ยตนเองในโอกาสอ่ืนๆ   เปรียบ
เหมือนการใหเ้คร่ืองมือในการจบัปลากบัชาวประมงแทนท่ีจะเอาปลามาให ้เม่ือชาวประมงมี
เคร่ืองมือจบัปลาแลว้ยอ่มหาปลามากินเองได ้หรือวางแผนจดัสรรเวลาของการท างานอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือไดล้งมือแกไ้ขงานบางอยา่งใน ขณะลงมือปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งใชก้ารพิจารณาขอ้มูลรอบ
ดา้นเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ขอ้ส าคญัคือ ครูจะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนได้ สรุปขั้นตอนในการท างาน 
ผูเ้รียนตอ้งบอกไดว้า่ การท างานน้ีเสร็จได ้เขาใชข้ั้นตอนและวธีิการใดบา้ง แต่ละ ขั้นตอนมีปัญหา
และอุปสรรคใด เขาใชว้ธีิการใดแกปั้ญหา และไดผ้ลของการปฏิบติัออกมาอยา่งไร พอใจหรือไม่ 
ถา้มีการท างานอยา่งน้ีอีกในคร้ังต่อไปเขาจะปฏิบติัอยา่งไร 
                    อีกประเด็นหน่ึงคือ การใชก้ระบวนการกลุ่มใน การท างาน ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมท าใหง้านช้ินนั้นส าเร็จ มิใช่ใหผู้เ้รียนมานัง่รวมกลุ่มกนัแต่ท างานแบบ
ต่างคนต่างท า เพราะผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสรู้บทบาทของตนเองในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน ตลอดจน
รู้วธีิการจดัระบบระเบียบการท างานในกลุ่มเพื่อใหง้านกลุ่มบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป ก็จะ
สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มน้ีในการท างานกบัคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคมท่ีผูเ้รียนเป็นสมาชิกอยูไ่ด ้

5.   การจดักิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Application) คือ การ
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดก้ระท าส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.1  ไดน้ าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆท่ีหลากหลาย หรือ 
5.2  ไดฝึ้กฝนพฤติกรรมการเรียนรู้จนเกิดความช านาญ 

โดยครูจดัสถานการณ์ แบบฝึกหดั หรือโจทยปั์ญหาใหผู้เ้รียนไดล้งมือกระท า เพื่อใหเ้กิดความ
มัน่ใจและความช านาญในการท่ีจะน าเอาความรู้นั้นมาใชเ้ป็นประจ าในชีวติจริง 

การจดักิจกรรมในขั้นตอนน้ีเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัแต่กลบัเป็นจุดอ่อนของ
การจดัการเรียนการสอนของไทยทุกระดบั เพราะมีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมการน าความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีไดรั้บจากการเรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ี เน่ืองจากในการเรียนการสอน
ผูเ้รียนยงัขาดการฝึกฝนการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 
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          การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวคิดท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 
สามารถใชไ้ดก้บัการจดัการเรียนการสอนทุกวชิาและทุกระดบัชั้น เพียงแต่ธรรมชาติของเน้ือหาวชิา
ท่ีต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยใหค้รูออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในจุดเด่นท่ีต่างกนั คือ 
                   1. รายวชิาท่ีมีเน้ือหามุ่งใหผู้เ้รียนเรียนรู้กฎเกณฑแ์ละการน าเอากฎเกณฑไ์ปประยกุตใ์ช้
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น วชิาคณิตศาสตร์ หรือการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษ ครูสามารถ
ใชกิ้จกรรมท่ี เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเองโดยใชว้ธีิสอนแบบอุปนยั และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ ากฎ เกณฑท่ี์ท าความเขา้ใจไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
วธีิการสอนแบบนิรนยั การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื เพราะผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้
ดว้ยตวัเอง 
                   2. รายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรู้จากการคน้ควา้ทดลอง และการ
อภิปรายโดยใชห้ลกัเหตุผล เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะไดส้ร้างความรู้เองโดยตรง 
เพียงแต่ครูตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามท่ีย ัว่ยแุละเช่ือมโยงความคิด ประกอบกบัการไดมี้โอกาสท าการ
ทดลอง เป็นการปฏิบติัร่วมกนั ผูเ้รียนจะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อสร้าง
ความรู้ผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีท ากนัมาอยูแ่ลว้ 
                   3. รายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการด าเนินชีวติของคน
ในสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะยัว่ยใุหอ้อกความคิดเห็นได ้เช่น วชิาสังคม
ศึกษา และวรรณคดีเป็นลกัษณะพิเศษท่ีครูจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดกิจกรรมการใชค้วามคิด 
อภิปราย น าไปสู่ขอ้สรุป เป็นผล ของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกนั เป็น
วถีิทางท่ีดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยใหก้บัผู ้ เรียน 
                   4. รายวชิาท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวร่างกายเป็นหลกั เช่น วชิาพลศึกษาและการงาน
อาชีพ ครูควรใชโ้อกาสดงักล่าว ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ผา่นกระบวนการท างาน 

                   5. รายวชิาท่ีส่งเสริมความคิดจินตนาการ และการสร้างสุนทรียภาพ เช่น วชิาศิลปะและ
ดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกายแลว้ ผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดส้ร้างความรู้ และความรู้สึก
ท่ีดี ผา่นกระบวนท างานท่ีครูออกแบบไวใ้ห ้

ครูท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มกัเป็นครูท่ีมี
ความตั้งใจและสนุกในการท างานสอน เป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่ผูเ้รียน และมกัจะไดผ้ลการ
ตอบสนองท่ีดีจากผูเ้รียน แมจ้ะยงัไม่มากในจุดเร่ิมตน้ แต่เม่ือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ก็จะสังเกตได้
ถึงการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียนในทางท่ีดีข้ึน ในประเด็นของการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จะไดก้ล่าวถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู ในตอนต่อไป 
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 3.  วธีิการสอนพืน้ฐานส าหรับครู 
        หลกัการสอน 
         คุณภาพของผูเ้รียนนั้นนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในตวัผูเ้รียนเอง เช่น ความ
พร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ แลว้ กระบวนการเรียนการสอนท่ีครู จดัใหก้็
นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ น า
นวตักรรมต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ เขา้ใจในส่ิงท่ี 
ตอ้งการใหผู้รู้้นั้นนบัวา่เป็นอีกกา้วหน่ึงของการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ดงันั้นเพื่อใหเ้กิด 
ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมใหผู้ส้อนไดเ้ห็นแนวทางในการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
ความรู้เร่ือง เทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจ าเป็นท่ีผูส้อนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็น  “ผูส้อนใน 
ยคุโลกาภิวตัน์” 
เทคนิคการสอนแนวใหม่ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั และใชไ้ดผ้ล ประกอบดว้ยเทคนิค การสอน
ดงัต่อไปน้ี 
   1. เทคนิคการสอนแบบท างานรับผดิชอบร่วมกนั (Co – operative Leaning ) 
ความหมาย เป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท างานร่วมกนัและช่วยเหลือ กนัในชั้นเรียน ซ่ึง
จะสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน และยงัเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ท่ียอมรับซ่ึงกนัและกนั สร้างความ
ภาคภูมิใจใหผู้เ้รียนทุกคน นอกจากน้ียงัเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกดว้ย เพราะใน ชั้นเรียนมี
ความร่วมมือ ผูเ้รียนจะไดฟั้ง เขียน อ่าน ทวนความ อธิบาย และปฏิสัมพนัธ์ ผูเ้รียน จะเรียนดว้ยการ
ลงมือกระท า ผูเ้รียนท่ีมีจุดบกพร่องจะไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม 
      ความมุ่งหมายของการสอน ความมุ่งหมายของการเรียนแบบท างาน รับผดิชอบ ร่วมกนั คือ 
การใหส้มาชิกทุกคนใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการท างานกลุ่ม โดยยงัคงรักษา สัมพนัธภาพท่ีดี
ต่อสมาชิกกลุ่ม ในการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น จุดมุ่งหมายอยูท่ี่การท างานให ้ส าเร็จเท่านั้น 
ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดงัน้ี 

1. แนะน า ดว้ยการบอกวา่ชั้นเรียนแบ่งเป็นก่ีกลุ่ม กลุ่มละก่ีคน สมาชิกแต่ละคน ตอ้ง
รับผดิชอบท่ีจะเรียนเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีกลุ่มไดรั้บใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่ละกลุ่มเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน หวัขอ้
นั้น มีหนา้ท่ีจะสอนกลุ่มอ่ืน ๆ ดวัย ทุกคนจะไดรั้บเกรดรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

2. แบ่งกลุ่มใหค้ละกนั แลว้ใหก้ลุ่มตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือกลุ่ม และสมาชิกบนป้าย นิเทศ 
ผูส้อนแจง้กฎเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติัระหวา่งการประชุมกลุ่ม 

ก. หา้มคนใดออกจากกลุ่มก่อนท่ีจะเสร็จงานกลุ่ม 
ข. แต่ละคนในกลุ่มตอ้งรับผดิชอบท่ีจะใหส้มาชิกทุกคนเขา้ใจและท างานให ้เสร็จ

สมบูรณ์ 
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ค. ถา้ผูเ้รียนคนใดไม่เขา้ใจเร่ืองใด ตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม ก่อนท่ี
จะถามผูส้อน 
3. สร้างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูส้อนแจกเอกสารหวัขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงภายในบรรจุดว้ย เน้ือหา ถา้

มีกลุ่ม 6 กลุ่ม ผูส้อนตอ้งเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผูเ้รียนท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจะศึกษา เร่ืองนั้นดว้ยกนั 
เม่ือทุกคนเขา้ใจดีแลว้ ก็เตรียมตวัวางแผนกการสอนเพื่อกลบัไปสอนสมาชิกใน กลุ่มเดิมของตน 

4. ผูเ้ช่ียวชาญสอนเพื่อนในกลุ่ม ทุกคนจะผลดักนัสอนเร่ืองท่ีไปศึกษามา ตรวจสอบความ
เขา้ใจ และช่วยเพื่อนสมาชิกในการเรียน 

5. ประเมินผลและใหค้ะแนนแต่ละคน ผูส้อนท าการทดสอบเพื่อดูวา่ตอ้งสอน เพิ่มเติมหรือ
ไม่ใหเ้กรด และคิดคะแนนกลุ่ม 
  
2. เทคนิคการสอนแบบอุปนยั ( Inductive Method ) 

ความหมาย  วธีิสอนแบบอุปนยั เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกยอ่ยไปหา กฎเกณฑ ์
กล่าวคือ เป็นการสอนแบบยอ่ยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตวัอยา่งไปหากฎเกณฑ ์หลกัการ 
ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้สรุป โดยการใหน้กัเรียนท าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลว้พิจารณา
คน้หาองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัจากตวัอยา่งต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็น ขอ้สรุป 
ความมุ่งหมายและวธีิสอนแบบอุปนยั เพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดค้น้พบกฎเกณฑ ์หรือความจริงท่ีส าคญั 
ๆ ดว้ยตนเองกบัใหเ้ขา้ใจความหมายและความสัมพนัธ์ของความคิด ต่าง ๆ อยา่งแจ่มแจง้ ตลอดจน
กระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัการท าการสอบสวนคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
         ขั้นตอนในการสอนแบบอุปนยั 

1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตวันกัเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิม ก าหนด จุดมุ่งหมาย 
และอธิบายความมุ่งหมายใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ 

2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตวัอยา่งหรือกรณีต่าง ๆ ใหน้กัเรียนได ้พิจารณา 
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑไ์ด ้การเสนอตวัอยา่ง ควรเสนอ หลายๆ ตวัอยา่ง
ใหม้ากพอท่ีจะสรุปกฎเกณฑไ์ด ้ไม่ควรเสนอเพียงตวัอยา่งเดียว 

3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เป็นขั้นหาองคป์ระกอบรวม คือ การท่ีนกัเรียน ไดมี้โอกาส
พิจารณาความคลา้ยคลึงกนัขององคป์ระกอบในตวัอยา่งเพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑไ์ม่ควร รีบร้อน
หรือเร่งเร้าเด็กเกินไป 

4. ขั้นสรุป คือ การน าขอ้สังเกตต่าง ๆ จากตวัอยา่งมาสรุปเป็นกฎเกณฑ ์นินาม หลกัการ 
หรือสูตร ดว้ยตวันกัเรียนเอง 
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5. ขั้นน าไปใช ้คือ ขั้นทดลองความเขา้ใจของนกัเรียนเก่ียวกบักฎเกณฑห์รือ ขอ้สรุปท่ี
ไดม้าแลว้วา่สามารถท่ีจะน าไปใชใ้นปัญหาหรือแบบฝึกหดัอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ 
ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

ขอ้ดี 
1. จะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้และจ าไดน้าน 
2. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิดตามหลกัตรรกศาสตร์ และหลกัวทิยาศาสตร์ 
3. ใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการในการแกปั้ญหา และรู้จกัวธีิท างานท่ีถูกตอ้งตามหลกั จิตวทิยา 
ขอ้จ ากดั 
1. ไม่เหมาะสมท่ีจะใชส้อนวชิาท่ีมีคุณค่าทางสุนทรียะ 
2. ใชเ้วลามาก อาจท าใหเ้ด็กเกิดความเบ่ือหน่าย 
3. ท าใหบ้รรยากาศการเรียนเป็นทางการเกินไป 
4. ครูตอ้งเขา้ใจในเทคนิควธีิสอนแบบน้ีอยา่งดี จึงจะไดผ้ลสัมฤทธ์ิในการสอน 

3. เทคนิคการสอนแบบนิรนยั ( Deductive Method ) 
ความหมาย วธีิสอนแบบน้ี เป็นการสอนท่ีเร่ิมจากฎ หรือ หลกัการต่าง ๆ แลว้ใหน้กัเรียนหา

หลกัฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยนืยนั วธีิการสอนแบบน้ีฝึกหดัใหน้กัเรียนเป็นคนมี เหตุมีผล ไม่เช่ืออะไร
ง่าย ๆ จนกวา่จะพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงเสียก่อน 
ความมุ่งหมายของวธีิการสอนแบบนิรนยั ใหน้กัเรียนรู้จกัใชก้ฎ สูตร และ หลกัเกณฑต่์าง ๆ มาช่วย
ในการแกปั้ญหา ไม่ตดัสินใจในการท างานอยา่งง่าย ๆ จนกวา่จะพิสูจน์ ใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเสียก่อน 

ขั้นตอนในการสอนแบบนิรนยั 
1. ขั้นอธิบายปัญหา ระบุส่ิงท่ีจะสอนในแง่ของปัญหา เพื่อย ัว่ยใุหน้กัเรียนเกิด ความสนใจท่ี

จะหาค าตอบ  ( เช่น เราจะหาพื้นท่ีของวงกลมอยา่งไร  ) ปัญหาจะตอ้งเก่ียวขอ้กบั สถานการณ์จริง
ของชีวติ และเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของเด็ก 

2. ขั้นอธิบายขอ้สรุป ไดแ้ก่ การน าเอาขอ้สรุปกฎหรือนิยามมากกวา่  1 อยา่งมา อธิบาย 
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ลือกใชใ้นการแกปั้ญหา 

3. ขั้นตกลงใจ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนจะเลือกขอ้สรุป กฎหรือนิยาม ท่ีจะน ามาใชใ้น การ
แกปั้ญหา 

4. ขั้นพิสูจน์ หรืออาจเรียกวา่ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นท่ีสรุปกฎ หรือ นิยามวา่เป็น ความจริง
หรือไม่ โดยการปรึกษาครู คน้ควา้จากต าราต่าง ๆ และจากการทดลองขอ้สรุปท่ีได ้พิสูจน์วา่เป็น
ความจริงจึงจะเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง 

ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 
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ขอ้ดี 
1. วธีิสอนแบบน้ีเหมาะสมท่ีจะใชส้อนเน้ือหาวชิาง่าย ๆ หรือหลกัเกณฑต่์าง ๆ จะสามารถ

อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายไดดี้ และเป็นวธีิสอนท่ีง่ายกวา่สอนแบบอุปนยั 
2. ฝึกใหเ้ป็นคนมีเหตุผล ไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง 
ขอ้จ ากดั 
1. วธีิสอนแบบนิรนยัท่ีจะใชส้อนไดเ้ฉพาะบางเน้ือหา ไม่ส่งเสริมคุณค่าในการ แสวงหา

ความรู้และคุณค่าทางอารมณ์ 
2. เป็นการสอนท่ีนกัเรียนไม่ไดเ้กิดความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง เพราะครู ก าหนดความคิด

รวบยอดให ้
4. เทคนิคการสอนแบบระดมพลงัสมอง ( Brainstorming ) 

การระดมสมอง    หมายถึง วธีิสอนท่ีใชใ้นการอภิปรายโดยทนัที ไม่มีใครกระตุน้ กลุ่ม
ผูเ้รียนเพื่อหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาท่ีก าหนดอยา่งรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย 
ในขณะนั้นจะไม่มีการตดัสินวา่ ค  าตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อยา่งไรลกัษณะส าคญั  ผูเ้รียน
แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกนัคิดหาค าตอบหรือทางเลือก ส าหรับปัญหาท่ีก าหนดใหม้ากท่ีสุดและเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แลว้ช่วยกนัพิจารณาเลือกทางเลือก ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจมีมากกวา่หน่ึงทาง 

ขั้นตอนในการระดมสมอง 
1. ก าหนดปัญหา 
2. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อช่วยในการอภิปรายและ บนัทึกผล 

3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกนัคิดหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาท่ีก าหนด 

ใหม้ากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกนัหรือต่างกนัก็ได ้

4. คดัเลือกเฉพาะทางเลือกท่ีน่าจะเป็นไปได ้หรือเหมาะสมท่ีสุด 

5. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตน ( ขอ้ 4 และ 5 อาจสลบักนัได ้) 

6. อภิปรายและสรุปผล 
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ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

ขอ้ดี 

1. ฝึกกระบวนการแกปั้ญหาและมีคุณค่ามากท่ีจะใชเ้พื่อแกปั้ญหาหน่ึง 

2. ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในตวัผูเ้รียนสูง และฝึกการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกนั 

3. ไดค้  าตอบหรือทางเลือกไดม้าก ภายในเวลาอนัสั้น 

4. ส่งเสริมการร่วมมือกนั 

5. ประหยดัค่าใชจ่้ายและการจดัหาส่ือเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

ขอ้จ ากดั 

1. ประเมินผลผูเ้รียนแต่ละคนไดย้าก 

2. อาจมีนกัเรียนส่วนนอ้ยเพียงไม่ก่ีคนครอบครองการอภิปรายส่วนใหญ่ 

3. เสียงมกัจะดงัรบกวนหอ้งเรียนขา้งเคียง 

4. ถา้ผูจ้ดบนัทึกท างานไดช้า้ การคิดอยา่งอิสระก็จะชา้และจ ากดัตามไปดว้ย 

5. หวัเร่ืองตอ้งชดัเจน รัดกุม และมีประธานท่ีมีความสามารถในการด าเนินการ และสรุป
การอภิปราย ทั้งในกลุ่มยอ่ย และรวมทั้งชั้น 

5. วธีิการสอนโดยการลงมือปฏิบติั ( Practice ) 

วธีิการสอนโดยการลงมือปฏิบติั  หมายถึง วธีิสอนท่ีใหป้ระสบการณ์ตรงกบั ผูเ้รียน โดย
การใหล้งมือปฏิบติัจริง เป็นการสอนท่ีมุ่งใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งทฤษฎีและ ภาคปฏิบติัวธีิ
ปฏิบติั  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือฝึกฝนหรือปฏิบติัจริง   ลกัษณะส าคญั  การลงมือปฏิบติัมกัด าเนินการ
ภายหลงัการสาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจจากทฤษฎีท่ีเรียน
มาโดยเนน้การฝึกทกัษะ 

ขั้นตอนการสอน 

1. ขั้นเตรียม ผูส้อนก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบติั รายละเอียดของขั้นตอน การ
ท างาน เตรียมส่ือต่าง ๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือใบงานหรือคู่มือการปฏิบติังาน 

2. ขั้นด าเนินการ ผูส้อนใหค้วามรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติั มอบหมาย งานท่ี
ปฏิบติัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ก าหนดหวัขอ้การรายงาน หรือการบนัทึกผลการปฏิบติังานของ 
ผูเ้รียน 
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3. ขั้นสรุป ผูส้อนและผูเ้รียน ช่วยกนัสรุปกิจกรรมการปฏิบติังาน 

4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือความเป็น
ระเบียบ การประหยดั การใชแ้ละการเก็บรักษาเคร่ืองมือ และการตรวจผลงาน เช่น คุณภาพของงาน 
ความริเร่ิม ความประณีตสวยงามขอ้ควรค านึง  ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือจ านวนมาก และมี
คุณภาพ 

6. วธีิสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ( Simulation ) 

วธีิสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง  หมายถึง วธีิสอนท่ีจ าลองสถานการณ์จริงมาไวใ้น ชั้น
เรียน โดยพยายามท าใหเ้หมือจริงท่ีสุด มีการก าหนดกติกาหรือเง่ือนไข แลว้แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มให ้
เขา้ไปเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ ดว้ยกิจกรรมน้ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกบั
ปัญหา จะตอ้งมีการตดัสินใจและใชไ้หวพริบวตัถุประสงค ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สถานการณ์จนเกิดความเขา้ใจ  ลกัษณะส าคญั  สถานการณ์ท่ีจ าลองข้ึนตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริง ผูเ้รียนไดเ้ขา้ ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ ท าการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงการตดัสินใจ
จะส่งผลถึงผูเ้รียนใน ลกัษณะเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 

 

ขั้นตอนการสอน 

1. ขั้นเตรียม ผูส้อนจดัเตรียมสถานการณ์โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนแลว้ เลือก
รูปแบบและขั้นตอนท่ีเหมาะสม เขียนเน้ือหารายละเอียดและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

2. ขั้นด าเนินการ ผูส้อนอธิบายบทบาทหรือกติกา วธีิการเล่น วธีิการใหค้ะแนนและ ท าการ
แบ่งกลุ่มผูเ้รียน ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนด โดยมีผูส้อนใหค้  าแนะน าและดูแลการเล่น ผูส้อน
ท าการสังเกต จดบนัทึก และใหค้ะแนนผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

3. ขั้นสรุป ผูส้อนจะช่วยสรุปดว้ยการวเิคราะห์กระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจา กด
สถานการณ์จ าลองกบัโลกแห่งความเป็นจริง หรือเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีปฏิบติัไปแลว้กบัเน้ือหาวชิาท่ี 
เรียน 

ขอ้ควรค านึง 

1. ถา้ผูส้อนขาดความรู้ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง อาจสร้างผดิไปจากจุดมุ่งหมายได ้

2. สถานการณ์จ าลองท่ียากเกินไปจะท าใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจ 

3. เป็นการยากท่ีจะประเมินผูเ้รียนแต่ละคน 
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7. วธีิสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method ) 

ความหมาย 
หมายถึงวธีิสอนท่ีครูมีหนา้ท่ีในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดย มีการ

แสดงหรือการกระท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การ กระท า 
หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมบา้ง 

ความมุ่งหมาย 
1. เพื่อกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิง่ข้ึน 
2. เพื่อช่วยในการอธิบายเน้ือหาท่ียาก ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามาก ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และ 

ประหยดัเวลา บางเน้ือหาอาจจะอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจไดย้าก การสาธิตจะท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็น 
ขั้นตอนและเกิดความเขา้ใจง่าย 

3. เพื่อพฒันาการฟังการสังเกตและการสรุปท าความเขา้ใจในการสอน โดยใชว้ธีิ สาธิต 
นกัเรียนจะฟังค าอธิบายควบคู่ไปดว้ย และตอ้งสังเกตขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนผลท่ีไดจ้าก การสาธิต
แลว้จึงสรุปผลของการสาธิต 

4. เพื่อแสดงวธีิการหรือกลวธีิในการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย ค าพูด เช่น 
การท ากิจกรรมในวชิาคหกรรม ศิลป ฯลฯ 

5. เพื่อสรุปประเมินผลความเขา้ใจในบทเรียน 
6. เพื่อใชท้บทวนผลความเขา้ใจในบทเรียน 
ขั้นตอนในการสอน 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตใหช้ดัเจน และตอ้งสาธิตใหเ้หมาะสมกบั เน้ือเร่ือง 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตใหพ้ร้อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ 
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น ก าหนดเวลาและขั้นตอน จะเร่ิมตน้ด าเนินการ และจบลง

อยา่งไร ผูส้าธิตตอ้งเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ีอยา่งละเอียดแจ่มแจง้ 
4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพร้อมตลอดจน ผลท่ีจะ

เกิดข้ึน เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดในเวลาสอน 
5. ตอ้งจดัท าคู่มือค าแนะน าหรือขอ้สังเกตในการสาธิต เพื่อท่ีนกัเรียนจะใช ้ประกอบ

ในขณะท่ีมีการสาธิต 
6. เม่ือสาธิตเสร็จส้ินแลว้ นกัเรียนควรไดท้  าการสาธิตซ ้ าอีก เพื่อเนน้ใหเ้กิด ความเขา้ใจดี

ข้ึน 
7. จดัเตรียมกิจกรรมหลงัจากการสาธิตเพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ ของการ

สาธิตนั้น ๆ 
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8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนกัเรียนและผลของการ เรียนรู้ 
การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเคร่ืองมือ เช่น การทดสอบ การใหแ้สดงความคิดเห็น หรือการ
อภิปรายประกอบ 
8. วธีิสอนแบบโครงการ ( Project Method ) 

ความหมาย 
วธีิสอนแบบโครงการ เป็นการสอนท่ีใหน้กัเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได ้วางโครงการ

และด าเนินงานใหส้ าเร็จตามโครงการนั้น นบัวา่เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ ชีวติจริงเด็กจะ
ท างานน้ีดว้ยการตั้งปัญหา ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือท าจริง เช่น โครงการ รักษาความ
สะอาดของหอ้งเรียน 

ความมุ่งหมาย 
1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กท่ีจะรับผดิชอบในการท างานต่าง ๆ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนฝึกแกปั้ญหาดว้ยการใชค้วามคิด 
3. เพื่อฝึกด าเนินงานตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

 
ขั้นตอนในการสอน 
1. ขั้นก าหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นก าหนดความหมายและลกัษณะโครงการ โดยตวั

นกัเรียน ครูจะเป็นผูช้ี้แนะใหน้กัเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนวา่เราจะเรียนเพื่ออะไร 
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นท่ีมีคุณค่าต่อนกัเรียนเป็นอยา่งมาก คือ นกัเรียนจะ

ช่วยกนัวางแผนวา่ท าอยา่งไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย จะใชว้ธีิการใดในการท า กิจกรรม แลว้จึงท า
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

3. ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นลงมือกระท ากิจกรรมหรือลงมือแกปั้ญหา นกัเรียนเร่ิม งานตาม
แผนโดยท ากิจกรรมตามท่ีตกลงใจแลว้ ครูคอยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดก้ระท าตามความมุ่ง หมายท่ี
ก าหนดไว ้ใหน้กัเรียนคิดและตดัสินใจดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดและควรช้ีแนะใหน้กัเรียน รู้จกัวดัผล
การท างานเป็นระยะ ๆ เพื่อการท ากิจกรรมจะไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกวา่ ขั้นสอบสวนพิจารณานกัเรียน ท าการ ประเมินผลวา่
กิจกรรม หรือโครงการท่ีท านั้นบรรลุตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้หรือไม่มี ขอ้บกพร่องอยา่งไรและ
ควรแกไ้ขใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
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ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 
ขอ้ดี 
1. นกัเรียนมีความสนใจเพราะไดล้งมือปฏิบติัจริง ๆ 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และการท างานอยา่งมีแผน และใหรู้้จกั ประเมินผลงานของ

ตนเอง 
9. เทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลา 

ความหมาย 
เทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลา เป็นการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น  2 กลุ่ม นัง่ เป็น

วงกลม 2 วงซอ้น กลุ่มวงในจะมีจ านวน  5 – 10 คน จะไม่มากนกั กลุ่มวงนอกจะมีจ านวน มากกวา่
กลุ่มวงใน หรือบางคร้ังอาจเท่ากนัหรือนอ้ยกวา่ก็ไดจ้ากภาพขา้งบนจะเห็นวา่มีกลุ่มวงในและกลุ่ม
วงนอกกลุ่มใน จะนัง่เป็นวงกลม คนในกลุ่มประมาณ  5 – 10 คน กลุ่มน้ีจะไดรั้บมอบหมายงานจาก 
ผูส้อนใหท้ ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงกลุ่มนอก  จะนัง่ลอ้มรอบกลุ่มวงใน ในระยะท่ีไม่ห่างมาก
นกั (ดงัภาพ) สมาชิกกลุ่มน้ีมีหนา้ท่ี เป็นผูค้อยรับฟัง ขอ้มูลท่ีกลุ่มวงในอภิปรายกนั หรือเป็นผูท่ี้คอย
สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มใน เม่ือ การอภิปรายยติุลง กลุ่มน้ีจะเป็นผูใ้หข้อ้คิดเห็นหรือขอ้วเิคราะห์
กลุ่มในวา่ จากการสังเกตไดเ้ห็น / ฟัง/พบ อะไรบา้งหมายเหตุ  ทั้งกลุ่มนอกและกลุ่มในอาจจะสลบั
บทบาทกนัคนละรอบก็ได ้เพื่อวา่ผูเ้รียนจะได ้เรียนรู้เท่า ๆ กนั 
 

ขั้นตอนการสอน 
1. ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนเป็นสองกลุ่ม ใหจ้ดัท่ีนัง่เป็นวงกลม  2 วงซอ้นกนัและ ผูส้อนมอบ

หวัขอ้เร่ืองใหก้ลุ่มอภิปราย 
2. กลุ่มในจะด าเนินการประชุม โดยจะเลือกผูน้ ากลุ่ม และเลขากลุ่ม ส่วนกลุ่ม นอกจะ

สังเกตการณ์ และเก็บขอ้มูลไว ้
3. ระหวา่งการอภิปรายกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเม่ือกลุ่ม ตอ้งการ 
4. เม่ือกลุ่มในไดอ้ภิปรายเร่ืองท่ีผูส้อนมอบหมายใหเ้สร็จแลว้ ผูส้อนใหต้วัแทน มารายงาน

สรุปผลการอภิปราย 

5. หลงัจากนั้นกลุ่มนอกซ่ึงสังเกตการณ์อยูจ่ะรายงานผลการสังเกตและการท างาน ของ
กลุ่ม 

6. ผูส้อนถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทั้งกลุ่มในและกลุ่มนอกพร้อมทั้งวเิคราะห์ เพิ่มเติม 
สรุป 
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10. วธีิสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง 

ความหมาย ( ทิศนา แขมมณี 2534 : 75 – 76 ) 

วธีิสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนการเผชิญและ แกปั้ญหา
โดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์และเรียนรู้ ความคิด
ขอผูอ่ื้น ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 

ขั้นตอนส าคญัของการสอน 

1. ผูส้อน / ผูเ้รียนน าเสนอกรณีตวัอยา่ง 

2. ผูเ้รียนศึกษากรณีตวัอยา่ง 

3. ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ 

4. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายค าตอบ 

5. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหา วธีิแกปั้ญหาของผูเ้รียน และสรุปการ เรียนรู้ท่ี
ไดรั้บเทคนิคและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการใชว้ธีิสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่งใหมี้ประสิทธิภาพ  การ
เตรียมการก่อนการสอน ผูส้อนตอ้งเตรียมกรณีตวัอยา่งใหพ้ร้อม ตอ้งมีสาระซ่ึงจะช่วยท าให ้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง กรณีท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่มกัเป็นเร่ืองท่ีมี 
สถานการณ์ปัญหาขดัแยง้ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน หากไม่มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
ขดัแยง้ ผูส้อนอาจใชว้ธีิการตั้งประเด็นค าถามท่ีทา้ทายใหผู้เ้รียนคิดก็ได ้ผูส้อนอาจน าเร่ืองจริงมา
เขียนเป็นกรณีตวัอยา่ง หรืออาจใชเ้ร่ืองจากหนงัสือพิมพ ์ข่าว และเหตุการณ์ รวมทั้งจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เป็นไดก้รณีท่ีตอ้งการแลว้ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการ 
อภิปรายเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ   การน าเสนอกรณีตวัอยา่งผูส้อนอาจเป็นผูน้ าเสนอกรณี
ตวัอยา่ง หรืออาจใชเ้ร่ืองจริงจากผูเ้รียนเป็นกรณี ตวัอยา่งก็ได ้วธีิการน าเสนอท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
การพิมพเ์ป็นขอ้มูลมาใหผู้เ้รียนอ่าน การเล่ากรณี ตวัอยา่งใหฟั้ง หรือน าเสนอโดยใชส่ื้อ เล่น สไลด ์
วดิีทศัน์ ภาพยนตร์ หรืออาจใหผู้เ้รียนแสดงเป็น ละครหรือบทบาทสมมติก็ได้   การศึกษากรณี
ตวัอยา่งและการอภิปราย  ผูส้อนควรแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยและใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการศึกษา
กรณี ตวัอยา่งและคิดหาค าตอบ แลว้จึงร่วมกนัอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปราย
ระหวา่งกลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนกนั ผูส้อนพึงตระหนกัวา่การสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง มิไดมุ้่งท่ี
ค  าตอบใด ค าตอบหน่ึง ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิอยา่งชดัเจนแน่นอน แต่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเห็น
ค าตอบและ เหตุผลท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความคิดท่ีกวา้งข้ึน มองปัญหาในแง่มุมท่ี
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หลากหลายข้ึน อนัจะช่วยใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบข้ึน ดว้ยเหตุน้ี การอภิปรายจึงควรมุ่ง
ความสนใจไปท่ี เหตุผลหรือท่ีมาของความคิดท่ีผูเ้รียนใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นส าคญั 

ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

ขอ้ดี 
1. เป็นวธีิสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 
2. เป็นวธีิสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมี วจิารณญาณ 

และการคิดแกปั้ญหา ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 
3. เป็นวธีิสอนท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้จาก กนัและกนั 
ขอ้จ ากดั 
หากกลุ่มผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั การเรียนรู้อาจไม่กวา้ง เท่าท่ีควร 

เพราะผูเ้รียนมกัมีมุมมองคลา้ยกนั 
11. วธีิสอนโดยใชเ้กม 

ความหมาย ( ทิศนา แขมมณี 2543 : 81 – 85 ) 
วธีิสอนโดยใชเ้กม เป็นวธีิการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่าง ๆ อยา่ง สนุกสนานและทา้

ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง เป็น วธีิการท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง 

ขั้นตอนส าคญัของการสอน 
1. ผูส้อนน าเสนอเกม ช้ีแจงวธีิการเล่น และกติกาการเล่น 
2. ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา 
3. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัผลการเล่นและวธีิการเล่นหรือพฤติกรรม การเล่นของ

ผูเ้รียน เทคนิคและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการใชว้ธีิสอนโดยใชเ้กมใหมี้ประสิทธิภาพการเลือกและ
การน าเสนอเกมเกมท่ีน ามาใชใ้นการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมท่ีเรียกวา่  “ เกมการศึกษา  ” คือเป็น 
เกมท่ีมีวตัถุประสงค ์มุ่งใหผู้เ้ล่นเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์มิใช่เพื่อความบนัเทิงเป็นส าคญั มา
ใชใ้นการสอน โดยน ามาเพิ่มขั้นตอนส าคญัคือการวเิคราะห์อภิปรายเพื่อการเรียนรู้ไดก้ารเลือกเกม
เพื่อน ามาใชส้อนท าไดห้ลายวธีิ ผูส้อนอาจเป็นผูส้ร้างเกมข้ึนให ้เหมาะกบัวตัถุประสงคข์องการ
สอนของตนก็ได ้หรืออาจน าเกมท่ีมีผูส้ร้างข้ึนแลว้มาปรับคดัแปลง ใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคต์รง
กบัความตอ้งการของตน แลว้น าไปใชส้อนเลยก็ได ้หากผูส้อน ตอ้งการสร้างเกมข้ึนใชเ้อง ผูส้อน
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิสร้างและจะตอ้ง ทดลองใชเ้กมท่ีสร้างหลาย ๆ คร้ัง 
จนกระทัง่แน่ใจวา่สามารถใชไ้ดผ้ลดีตามวตัถุประสงค ์หาก เป็นการคดัแปลง ผูส้อนจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาเกมนั้นใหเ้ขา้ใจ แลว้จึงคดัแปลงและทดลองใชก่้อน เช่นกนั ส าหรับการน าเกมการศึกษามาใช้
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เลยนั้น ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาเกมนั้นใหเ้ขา้ใจและลอง เล่นเกมนั้นก่อน เพื่อจะไดเ้ห็นประเด็นและ
ขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆการช้ีแจงวธีิการเล่น และกติกาการเล่นเกมแต่ละเกมมีวธีิการเล่นและกติกาการเล่น
ท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากนอ้ย แตกต่างกนั แต่ถา้เกมนั้นมีความซบัซอ้นมาก ผูส้อนควรจดัล าดบั
ขั้นตอนและใหร้ายละเอียดท่ี ชดัเจนโดยอาจตอ้งใชส่ื้อเขา้ช่วย และอาจใหผู้เ้รียนซอ้มเล่นก่อนการ
เล่นจริง  การเล่นเกมก่อนการเล่น ผูส้อนควรจดัสถานท่ีของการเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อการเล่น 
อาจจะท าใหก้ารเล่นเป็นไปอยา่งติดขดั และเสียเวลา เสียอารมณ์ของผูเ้ล่นดว้ย การเล่นควร เป็นไป
ตามล าดบัขั้นตอน และในบางกรณีตอ้งควบคุมเวลาในการเล่นดว้ย ในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงั เล่นเกม 
ผูส้อนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด และควรบนัทึกขอ้มูล ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไว ้เพื่อน าไปใชใ้นการอภิปรายหลงัการเล่น   การอภิปรายหลงั
การเล่น   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีส าคญัมาก หากขาดขั้นตอนน้ี การเล่นเกมก็คงไม่ใช่วธีิสอน เป็นเพียง
การเล่นเกมธรรมดา ๆ จุดเนน้ของเกมอยูท่ี่การเรียนรู้ยทุธวธีิต่าง ๆ ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค   เพื่อจะไป
ใหถึ้งเป้าหมาย ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ จุดเนน้ของการใชเ้กมในการสอนนั้น ก็ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์   การอภิปราย จึงควรมุ่งประเด็นไปตามวตัถุประสงคข์องการสอน ถา้
การใชเ้กม นั้นมุ่งเพียงเป็นเคร่ืองมือฝึกทกัษะใหผู้เ้รียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปท่ีทกัษะนั้น ๆ แต่ถา้
มุ่งเน้ือหา สาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นท่ีวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระอะไรจากเกม
บา้ง รู้ได ้อยา่งไร ดว้ยวธีิใด มีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้นอยา่งไร ถา้มุ่งการเรียนรู้ความเป็นจริง
ของ สถานการณ์ ก็ควรอภิปรายในประเด็นท่ีวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความจริงอะไรบา้ง การเรียนรู้นั้น 
ไดม้าจากไหน และอยา่งไร ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจอะไรบา้ง ท าไม่จึงตดัสินใจเช่นนั้น 

 
ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวธีิสอนโดยใชเ้กม 
ขอ้ดี 
1. เป็นวธีิสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง ท าให้

การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และอยูค่งทน 
2. เป็นวธีิสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผูเ้รียนไดรั้บความ สนุกสนาน 

และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น 
3. เป็นวธีิสอนท่ีผูส้อนไม่เหน่ือยแรงมากขณะสอนและผูเ้รียนชอบ 
ขอ้จ ากดั 
1. เป็นวธีิสอนท่ีใชเ้วลามาก 
2. เป็นวธีิสอนท่ีตอ้งอาศยัการเตรียมการมาก 
3. เป็นวธีิสอนท่ีมีค่าใชจ่้าย 
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12. การสอนโดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind Map) 
แผนท่ีความคิดคืออะไร 
แผนท่ีความคิด  (Mind Map) เป็นการน าเอาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสมองไปใชใ้หเ้กิด ประโยชน์

อยา่งสูงสุด การเขียนแผนท่ีความคิดเกิดจากการใชท้กัษะทั้งหมดของสมอง หรือเป็น การท างาน
ร่วมกนัของสมองทั้ง  2 ซึก คือ สมองซีกซา้ย และสมองซีกขวาสมองซีกซา้ย ท าหนา้ท่ีในการ
วเิคราะห์ค าภาษา สัญลกัษณ์ ระบบ ล าดบัความ เป็นเหตุเป็นผล ตรรกวทิยาฯ  สมองซีกขวา ท า
หนา้ท่ีสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จงัหวะ โดยมีเส้นประสาทส่วนหน่ึง
เป็นตวัเช่ือมโยงสมองทั้งซีกซา้ยและขวา ใหท้  างาน ประสานกนั 

4.  ความหมายของการสอนแบบสาธิต 
4.1 ความหมายของการสอนแบบสาธิต 

การสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method)  หมายถึง กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูส้อนหรือบุคคลหน่ึงใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นปรากฏการณ์  และเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค ์(สุวทิย ์ มูลค า, 2545 : 42)  โดยการแสดงหรือกระท าใหดู้เป็นตวัอยา่งพร้อม ๆ กบั
การบอก  อธิบาย  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้  ซ่ึงผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์  
กระบวนการ  ขั้นตอน  การสาธิตนั้น ๆ  แลว้ใหผู้เ้รียนไดซ้กัถาม  หรือลงมือปฏิบติัเพื่อหาค าตอบ
อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสาธิต 

การสอนแบบสาธิตเป็นวธีิสอนท่ีมีประโยชน์มาก  โดยเฉพาะวชิาท่ีตอ้งปฏิบติั 
(สุวฒัน์  มุทธเมธา, 2523 : 176) โดยสามารถจ าแนกประเภทของการสอนแบบสาธิตออกเป็น  5  
ประเท  ดงัน้ี  (ชูชาติ  เชิงฉลาด, 2523 : 283) 

4.4.1  ครูแสดงการสาธิตคนเดียว ( Teacher Demonstration)  การสาธิตแบบน้ี
ครูเป็นผูเ้ตรียมและผูแ้สดงคนเดียว 

4.4.2  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสาธิต  ( Teacher Student  Demonstration)  ครู
และนกัเรียนกลุ่มหน่ึงช่วยกนัสาธิต วธีิน้ีไดผ้ลดีเพราะนกัเรียนกลุ่มน้ีจะเขา้ใจอยา่งดีและเพื่อนฝงูท่ี
คอยดูก็จะสนใจพวกเดียวกนัแสดง 
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4.4.3  กลุ่มนกัเรียนลว้นเป็นผูส้าธิต ( Student  Group Demonstration)  ครูมอบ
ใหน้กัเรียนกลุ่มหน่ึงท าการสาธิตแทนครู ครูเป็นเพียงแต่ผูช่้วยแนะน า  วธีิน้ีถา้ท าไดดี้ท่ีสุด เพราะ
เป็นการฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัหาความรู้ดว้ยตนเอง  แต่ตอ้งเลือกเด็กเขา้กลุ่มใหดี้และจะเสียเวลาในการ
เตรียม 

4.4.4  นกัเรียนคนเดียวเป็นผูส้าธิต ( Individual  Student  Demonstration)  ครู
มอบใหน้กัเรียนคนเดียวสาธิตแทนครู  ครูเป็นผูแ้นะน า  ควรใหเ้ด็กเก่งจริง ๆ  ท าการสาธิตจึงจะเกิด
ความมัน่ใจและเกิดศรัทธาส าหรับผูดู้ 

4.4.5  วทิยากรเป็นผูส้าธิต  ( Guest  Demonstration)  วธีิน้ีใชว้ทิยากรท่ีไดรั้บ
เชิญเป็นผูส้าธิตใหน้กัเรียนดู  อาจเป็นอารมณ์ท่านอ่ืน  หรือนกัวชิาการ หรือผูท้รงคุณวฒิุจาก
สถานท่ีอ่ืน ๆ ก็ได ้ ซ่ึงเป็นลกัษณะการสาธิตประกอบการสอน 

       4.2  วธีิสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method ) 

               ความหมาย 
หมายถึงวธีิสอนท่ีครูมีหนา้ท่ีในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดย มีการ

แสดงหรือการกระท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การ กระท า 
หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมบา้ง 
               ความมุ่งหมาย 

1. เพื่อกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิง่ข้ึน 
2. เพื่อช่วยในการอธิบายเน้ือหาท่ียาก ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามาก ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และ 

ประหยดัเวลา บางเน้ือหาอาจจะอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจไดย้าก การสาธิตจะท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็น 
ขั้นตอนและเกิดความเขา้ใจง่าย 

3. เพื่อพฒันาการฟังการสังเกตและการสรุปท าความเขา้ใจในการสอน โดยใชว้ธีิ สาธิต 
นกัเรียนจะฟังค าอธิบายควบคู่ไปดว้ย และตอ้งสังเกตขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนผลท่ีไดจ้าก การสาธิต
แลว้จึงสรุปผลของการสาธิต 

4. เพื่อแสดงวธีิการหรือกลวธีิในการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย ค าพูด เช่น 
การท ากิจกรรมในวชิาคหกรรม ศิลป ฯลฯ 

5. เพื่อสรุปประเมินผลความเขา้ใจในบทเรียน 
6. เพื่อใชท้บทวนผลความเขา้ใจในบทเรียน 
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               ขั้นตอนในการสอน 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตใหช้ดัเจน และตอ้งสาธิตใหเ้หมาะสมกบั เน้ือเร่ือง 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตใหพ้ร้อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ 
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น ก าหนดเวลาและขั้นตอน จะเร่ิมตน้ด าเนินการ และจบลง

อยา่งไร ผูส้าธิตตอ้งเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ีอยา่งละเอียดแจ่มแจง้ 
4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพร้อมตลอดจน ผลท่ีจะ

เกิดข้ึน เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดในเวลาสอน 
5. ตอ้งจดัท าคู่มือค าแนะน าหรือขอ้สังเกตในการสาธิต เพื่อท่ีนกัเรียนจะใช ้ประกอบ

ในขณะท่ีมีการสาธิต 
6. เม่ือสาธิตเสร็จส้ินแลว้ นกัเรียนควรไดท้  าการสาธิตซ ้ าอีก เพื่อเนน้ใหเ้กิด ความเขา้ใจดี

ข้ึน 
7. จดัเตรียมกิจกรรมหลงัจากการสาธิตเพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ ของการ

สาธิตนั้น ๆ 
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนกัเรียนและผลของการ เรียนรู้ 

การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเคร่ืองมือ เช่น การทดสอบ การใหแ้สดงความคิดเห็น หรือการ
อภิปรายประกอบ 

5.  ประสิทธิภาพชุดทดลองชุดสาธิต 

  ชุดทดลองหรือชุดสาธิตท่ีมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  ชุดทดลองท่ีสามารถช่วยใน
การปฏิบติัการทดลองของผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีผูส้อนไดต้ั้งไว ้ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองจะท าใหผู้ส้อนรู้ถึงประสิทธิภาพของชุดทดลอง  ในขณะเดียวกนัผูส้อนจะรู้ถึง
จุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของชุดทอดลอง  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการปรับปรุงชุดทดลองใหดี้
ยิง่ข้ึน  ดงันั้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดทดลองจะช่วยใหผู้ส้อนเกิดความมัน่ใจวา่  ชุด
ทดลองนั้น ๆ  มีประสิทธิภาพหรือไม่  เพราะถา้ชุดทดลองมีประสิทธิภาพต ่าจะท าใหผ้ลการเรียน
ของผูเ้รียนต ่าไปดว้ย  แนวทางในการหาประสิทธิภาพชุดทดลองสามารถท าได ้ 3  แนวทาง  ดงัน้ี 

  1.  ประสิทธิภาพดา้นโครงสร้างชุดทดลอง  ไดแ้ก่  การวเิคราะห์โดยศึกษาจาก
โครงสร้างชุดทดลองในดา้นต่างๆ  เช่น  วสัดุท่ีน ามาสร้างชุดทดลองมีความแขง็แรงทนทานเพียงใด
ความสวยงามความปลอดภยัในการใชง้าน  ขนาดของชุดทดลองพอเหมาะกบัจ านวนผูเ้รียนในขณะ
ทดลองหรือไม่ความยากง่ายในการสร้าง  เป็นตน้ 
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  2.  ประสิทธิภาพดา้นเน้ือหา  ไดแ้ก่  การทดสอบวา่ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน  มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่  ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่  โดยชุดทดลองนั้นจะตอ้งมีความ
สมบูรณ์และแม่นย  าในแง่ของขบวนการทางวทิยาศาสตร์  เพราะสามารถก าหนดเง่ือนไขและเกณฑ์
ไดแ้น่นอน 

   2.1  วธีิอาศยัเกณฑ ์ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบหรือประสิทธิภาพของชุด
ทดลองท่ีนิยมประเมินจะเป็นชุดการสอนส าหรับกลุ่มกิจกรรม  หรือชุดการสอนท่ีใชใ้นศูนยก์าร
เรียน  โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 90/90  ส าหรับประเมินเน้ือหาประเภทความรู้ความจ าและใชเ้กณฑ์
มาตรฐาน  80/80  ส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะ  ความหมายของตวัเลขเกณฑม์าตรฐานดงักล่าวมี
ความหมายดงัน้ี  90  ตวัแรก  หมายถึง  ค่าร้อยละของประสิทธิภาพในแบบทดสอบระหวา่งใบงาน
การทดลอง (Pre-test)  ประกอบดว้ยผลการประกอบภารกิจต่าง ๆ  โดยการน าเอาคะแนนท่ีไดจ้าก
การวดัภารกิจทั้งหลาย  ทั้งรายบุคคลและกลุ่มยอ่ยทุกช้ินมารวมกนั  แลว้ค านวณหาค่าร้อยละเฉล่ีย 
ส่วนตวัเลข 90  ตวัหลงั  หมายถึง  คะแนนจากการทดสอบหลงัการทดลอง  (Post-test)  ของผูเ้รียน
ทุกคนน ามาค านวณหาค่าร้อยละเฉล่ีย  ก็จะไดค้่าตวัเลขทั้งสอง  เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป  เกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนั้นก าหนดไดเ้ป็น  
3  ระดบั  ดงัน้ี   

    1)  สูงกวา่เกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีตั้งไวมี้ค่าเกิน  2.5%  ข้ึนไป 

    2)  เท่าเกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากบัหรือสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวมี้ค่าเกิน 2.5%  ข้ึนไป 

    3)  ต ่ากวา่เกณฑ ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนต ่ากวา่เกณฑ์
แต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5%  ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้

   2.2  วธีิไม่ไดต้ั้งเกณฑไ์วล่้วงหนา้  เป็นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ
ดว้ยการเปรียบเทียบผลการสอบก่อนเรียน ( Pre-test)  อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่  หากผลการ
เปรียบเทียบ  พบวา่  ผูเ้รียนไดค้ะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั  
แสดงวา่ส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 
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7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เกศกนก  อินแปง (2550 : 99-102) ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น

โดยใชพ้หุปัญญาและการเรียบแบบสืบเสาะแบบ สสวท. ท่ีมีผลต่อการคิดวพิากษแ์ละแนวความคิด
เลือกเก่ียวกบัมโนมติชีววทิยา : การหายใจและการสังเคราะห์ดว้ยแสง พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบ 
วฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใชพ้หุปัญญา มีแนวความคิดท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัมโนมติชีววทิยา และมี
การคิดวพิากษว์จิารณ์ มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนสืบเสาะแบบส านกังานส่งเสริมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
 ถาวร บงัป่า  (2550 : 69-70)  ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้
เทคนิคการรู้คิด  โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิด มีความเขา้ใจอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด รองลงมามีความเขา้ใจ
บางส่วน โดยนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่มไม่มีแนวความคิดท่ีผดิพลาดในมโนมติ ระบบนิเวศและการ
ถ่ายทอดพลงังาน แต่ไม่มีแนวความคิดผดิพลาดในมโนมติวฏัจกัรสารลดลงจากก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สิทธิพล ใจเยน็ (2550 : 92)  นกัเรียนท่ีเรียนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น นกัเรียนมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียนและคะแนนเฉล่ียทดสอบหลงัเรียนผา่นไป 14 วนั แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 14 วนั มากกวา่คะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียน 
 สุพจน์ วงคค์  าจนัทร์ (2550: 57-68) ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิดและเรียนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ท่ีมีต่อแนวคิดเลือกเก่ียวกบัมโนมติ
ฟิสิกส์:  งาน พลงังานและโมเมนตมัและวจิารณญาณ ท่ีมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แตกต่างกนั นกัเรียนในกลุ่มทดลอง มีความเขา้ใจอยา่งสมบูรณ์และมีความคิดเชิงวพิากษว์จิารณ์
โดนส่วนรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นมากกวา่ในกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อนามิกา อุตรนคร (2550 : 103)  นกัเรียนท่ีเรียนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช ้
การรู้คิด มีความเขา้ใจสมบูรณ์มากกวา่ แต่มีความเขา้ใจเพียงบางส่วนหรือความเขา้ใจเพียงบางส่วน 
มีคะแนนเฉล่ียการคิดเชิงวพิากษว์จิารณ์หลงัเรียนโดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น สูงกวา่เกณฑร้์อย
ละ 50 และเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน   แต่มีแนวความคิดท่ีผดิพลาดนอ้ยกวา่นกัเรียนท่ีเรียนวฎัจกัรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น 

จิราภรณ์ นอ้ยน ้าใส (2551 : 60-61)  ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิด ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงแนวความคิดท่ีผดิพลาดเก่ียวกบัมโนมติชีววทิยา 
และทกัษะกระบวนก าระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการท่ีมีผลการเรียนต่างกนั พบวา่หลงั
เรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิด มีความเขา้ใจอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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รองลงมามีความเขา้ใจบางส่วน โดยนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่มไม่มีแนวความคิดท่ีผดิพลาดในมโนมติ 
ระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลงังาน แต่ไม่มีแนวความคิดผดิพลาดในมโนมติวฏัจกัรสารลดลงจา
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดก้ารศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุ
เส้นใยธรรมชาติท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาฟิสิกส์ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1.  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  แบบแผนการวจิยั 
3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.  วธีิสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
5.  วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.  วธีิด าเนินการทดลอง 
7.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียน 
ตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จงัหวดัตะโหมด  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  202  คน 
 
 1.2   กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หอ้งเรียน 6/1   
โรงเรียนตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จงัหวดัพทัลุง  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน 30 คน 
 
2. ตัวแปรทีว่จัิย 

 2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การเรียนโดยใช้ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 
2.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติตาม
เกณฑ ์80/80 

2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชชุ้ดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุ
เส้นใยธรรมชาติอยูใ่นระดบัดีมาก  
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3. เคร่ืองมือและวธีิด าเนินการวจัิย 

เคร่ืองมือในการวจิยั  ไดแ้ก่ แผนการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม  เร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึง
ในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยใชชุ้ดสาธิต  และน าเสนอขอ้มูลจากการท า
ช้ินงาน  ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  ศึกษาหนงัสือ  เอกสาร  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือชุดทดลอง 
2)   ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  เน้ือหา  และ

ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   
4)   สร้างชุดสาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียน   
5) น าชุดสาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียน  ไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไป 
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เร่ิมตน้ 

ขั้นตอนการวเิคราะห์เน้ือหาเร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยใน
การสอนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองแรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

การทดลองใชง้านของอุปกรณ์ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติฯ  
เพื่อเลือกเคร่ืองมือและวสัดุ 

ออกแบบชุดทองลอง 

สร้างชุดทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองแรงตึง ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ติดตั้งและทดสอบเคร่ืองมือ 

ผล ปรับปรุง 

ประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผล 

น าชุดทดสอบท่ีสร้าง พฒันาอยา่งสมบูรณ์ไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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แบบทดสอบ 
แบบทดสอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบทดสอบเป็น  2 ชุด 
1. แบบทดสอบหลงัการเรียน หลงัจากทดลองจบ 
2. แบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือเรียนและทดลองครบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

ก าหนดวตัถุประสงคข์องการทดสอบ 

ศึกษาเอกสาร , ต ารา , ขอ้มูล , สรุปผล 

สร้างขอ้สอบการทดสอบท่ีใชก้บัชุดทดลอง และทดสอบใช้ 

ผลการทดสอบ ปรับปรุงการทดสอบ 

การประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการทดสอบ 

น าขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนไปปรับปรุง ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนจะใชว้ดัผล หลงัจากการเรียนดว้ยชุดทดสอบท่ีไดส้ร้าง และพฒันาของ 
 ใชส้ าหรับวดัความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- แบบทดสอบเร่ือง ชุดทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์ 
เร่ืองแรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นแบบปรนยั  จ านวน 20 ขอ้ใชเ้วลาในการ
ท าแบบทดสอบเวลา 30 นาที โดยในการสร้างแบบทดสอบหลงัการเรียน และวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  จะตอ้งใหมี้ความครอบคลุมตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีไดต้ั้งไว้  และหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ  โดยการน าเอาแบบทดสอบ  จดัเรียง
ใหต้รงตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในแต่ละขอ้พร้อมเฉลย  แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  ตรวจให้
คะแนนความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ท าการเก็บรวบรวมผลการ
ใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3 ท่าน มาวเิคราะห์แบบทดลองท่ีใชใ้นแต่ละขอ้นั้น  จะตอ้งมีค่าความ
สอดคลอ้ง มากกวา่หรือมีค่าเท่ากบั  0.5 จึงจะถือไดว้า่แบบทดสอบวดัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัทดลอง
ใชแ้บบทดสอบท่ีไดผ้า่นการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญแลว้  โดยไปทดลองใชก้ับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6/1  หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองใชแ้บบทดสอบแลว้ ใหน้ าคะแนนท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์หาค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  ความยากง่าย
ของแบบทดสอบ  (P) มีค่าเท่ากบั  0.2 – 0.8 ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชมี้ค่าตั้งแต่  (r) 0.20 ข้ึนไป และค่า
ความเช่ือมัน่มีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ด าเนินการปรับปรุงแบบทดสอบแลว้จึงน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีด าเนินการวจิยั 
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4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  สร้างชุดสาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียน  
วชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม  เร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 
 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล   
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากชุดสาธิตท่ีสร้างข้ึนบนฐานความรู้ผูเ้รียน  มาวเิคราะห์ สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่  ในการ
วจิยัเพื่อพฒันาชุดทดลอง ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ  
2. วเิคราะห์หาความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
3. วเิคราะห์หาคะแนนเฉล่ีย 
4. วเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
5. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียน  
    และหลงัเรียน 
6. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองท่ีไดพ้ฒันา 

 
6. สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

1. สูตรการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบั  
     แบบทดสอบ (Index of Consistency) 

IOC  = 
N

R  

เม่ือ IOC  =  ดชันีความสอดคลอ้ง 
           R = ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

            N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
2. สูตรหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 84) 

P = 
N

R  

เม่ือ P = ดชันีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
      R = จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
      N = จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 
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3. สูตรการหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรการหา 
    ค่า ดชันี อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 84) 

r = 
f

RlRu   

เม่ือ r = ค่าอ านาจจ าแนก 
    Ru = จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูกในกลุ่มสูง 

                 RL = จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูกในกลุ่มต ่า 
                 ƒ = จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 
4. การหาค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 105) 

                 X = 
N

x  

          เม่ือ X  = คะแนนเฉล่ีย 
                           x  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N      =  จ านวนขอ้มูล 

5. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 105) 
6. สูตรการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ใชสู้ตรคูเดอร์-ริชาร์ด KR20  
    (บุญชม ศรีสะอาด,2545, 100) 
7. สถิติ t-test ส าหรับทดลองความแตกต่างระหวา่เฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ  

คะแนนทดสอบหลงัเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 112) 

8. หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ 
9. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง นอ้ย 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง นอ้ยมากท่ีสุด 

10. ความคิดเห็นของนกัเรียน 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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บทที่ 4 

ผลการวจิยั 
 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1) ออกแบบและสร้างชุด

สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (2) หาประสิทธิภาพของชุดสาธิต (3) ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดสาธิต โดยเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 
ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ผลการพฒันาของชุดสาธิต 
4.2 การวเิคราะห์แบบทดสอบ 
4.3 การวเิคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมชุดทดลองของผูเ้ช่ียวชาญ  
4.4 การวเิคราะห์ผลคะแนนแบบทดสอบ 
4.5 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.6 การหาประสิทธิภาพชุดสาธิต 
4.7 การวเิคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

 
4.1 ผลการพฒันาชุดสาธิต 

การออกแบบและพฒันาชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการ
สอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จะประกอบไปดว้ย 
4.2 การวเิคราะห์แบบทดสอบ 

ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดน้ าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและใหแ้สดงความคิดเห็น, แนะน า เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และใหน้ าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 
40 ขอ้ ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีไดผ้า่นการเรียนเร่ืองชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใย
ธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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4.2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูป้ระเมินมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.95 ท่ีได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.1 
ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบั  

      วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
 

วตัถุประสงค์ 
ข้อที่ 

แบบทดสอบ 
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 x  IOC หมายเหตุ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 +1 +1 +1 3 1  
1 2 +1 +1 +1 3 1  
1 3 +1 +1 +1 3 1  
1 4 +1 +1 +1 3 1  
2 5 +1 +1 +1 3 1  
2 6 +1 +1 +1 3 1  
2 7 +1 +1 +1 3 1  
3 8 +1 +1 +1 3 1  
3 9 0 +1 +1 2 0.67  
4 10 +1 +1 +1 3 1  
4 11 +1 +1 +1 3 1  
4 12 +1 +1 +1 3 1  
5 13 +1 +1 +1 3 1  
5 14 +1 +1 +1 3 1  
5 15 0 +1 +1 2 0.67  
6 16 +1 +1 +1 3 1  
6 17 +1 0 +1 2 0.67  
6 18 +1 +1 +1 3 1  
6 19 +1 +1 +1 3 1  
1 20 +1 +1 +1 3 1  
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วตัถุประสงค์ 
ข้อที่ 

แบบทดสอบ 
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 x  IOC หมายเหตุ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 21 +1 +1 +1 3 1  
2 22 +1 +1 0 2 0.67  
2 23 +1 +1 +1 3 1  
3 24 +1 +1 +1 3 1  
4 25 +1 0 +1 2 0.67  
4 26 +1 +1 0 2 0.67  
4 27 +1 +1 +1 3 1  
5 28 +1 +1 +1 3 1  
5 29 +1 +1 +1 3 1  
1 30 +1 +1 +1 3 1  
1 31 +1 +1 +1 3 1  
2 32 +1 +1 +1 3 1  
2 33 +1 +1 +1 3 1  
3 34 +1 +1 +1 3 1  
3 35 +1 +1 +1 3 1  
4 36 +1 +1 +1 3 1  
4 37 +1 +1 +1 3 1  
5 38 +1 +1 +1 3 1  
5 39 +1 +1 +1 3 1  
5 40 +1 +1 +1 3 1  

 x   38 38 38 114 38.02  

X   0.95 0.95 0.95 0.95 0.95  
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4.2.2 หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบท่ีไดท้ดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีได้
ผา่นการเรียนชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 
เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มาแลว้ โดยท่ีแบบทดสอบมีความยากง่ายอยู่
ระหวา่ง 0.33 – 0.8 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.57 และค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.67 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.48  

4.2.3 แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่โดยหาได้ 
1) จากสูตรของ คูเลอร์ ริชาร์ดสัน KR 20 

4.3 การวเิคราะห์แบบประเมินผลความเหมาะสมชุดสาธิตของผูเ้ช่ียวชาญ 
4.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบประเมิน 
4.3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมชุดสาธิตของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมชุดทดลองของผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อที ่ ค าถามความคิดเห็น X  SD แปความ 
 1. ดา้นแผนการสอน    

1. รูปแบบแผนการสอนศึกษาเขา้ใจง่าย 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
2. การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
3. ก าหนดกลยทุธ์ในการสอนไวช้ดัเจน 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
4. ก าหนดรูปแบการสอนไวช้ดัเจน 4.33 0.57 มาก 
5. ก าหนดรายละเอียดไวช้ดัเจน 4.33 0.57 มาก 
6. น าไปปฏิบติัตามแผนการสอน 4.33 0.57 มาก 
 รวม 4.49 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.5 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุด สาธิตของผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมิน

และใหค้วามคิดเห็นต่อชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี  ในส่วนท่ี  1 ดา้น
แผนการสอน  รูปแบบของแผนการสอนการก าหนดวตัถุประสงค์  และกลยทุธ์ในการสอนอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดดา้นเน้ือหา  การเรียงล าดบัเน้ือหา , ความถูกตอ้งของเน้ือหาอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก ดา้นแบบทดสอบ(หลงัเรียน) และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ออกขอ้สอบได้
ตามวตัถุประสงค์  และค าถามมีความยากง่ายตามความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นชุดสาธิตมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการสอน , สีมีความชดัเจนและส่งเสริมใหผู้เ้รียน
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เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายและรวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก  และดา้นใบงานทดลอง  มีขอ้มูล , เคร่ืองมือ , การ
เรียงล าดบัในการทดลองมีความชดัเจนอยูใ่นระดบัมากผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัชุดทดลอง , แผนการสอน ,แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควร
ปรับปรุง  ค าถาม – ค าตอบ ควรใชเ้ป็นภาษาเขียนและเป็นวชิาการ  รูปภาพประกอบควรมีความ
ชดัเจน ควรปรับปรุงใหมี้ความชดัเจน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะการวจิยั 
 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design โดยมี 

วตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบ พฒันาและสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วย
ในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใชก้บั
วชิา ฟิสิกส์ โดยตั้งสมมุติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีวา่  ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใย
ธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนเร่ืองแรงตึง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  80/80 
และหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดไ้ดเ้รียนดว้ยชุด สาธิตโดยท าการทดลองและปฏิบติัจริง ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาจะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ผูว้จิยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

 (1) ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 
เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(2) แบบทดสอบหลงัการเรียน 
 (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 (4) สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
หลงัจากนั้นไดน้ าเคร่ืองมือต่างๆ  ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญประเมินชุด สาธิต

ในดา้นต่างๆ แลว้น าไปทดลองใชเ้พื่อหาจุดบกพร่องและไดด้ าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
ก่อนท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั
คร้ังน้ีไดแ้ก่นกั เรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ม. 6/1 จ านวน  30 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบ
เจาะจง ขณะด าเนินการชุดสาธิต ทดลอง ทดสอบและเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งนั้น ก่อนเขา้สู่ 
บทเรียน ไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) จากนั้นด าเนินการสอนโดยผูว้จิยั 
เป็นผูส้อนเอง  และใหก้ลุ่มตวัอยา่งด าเนินการเรียนโดยใชชุ้ด สาธิตท่ีได้ออกแบบ พฒันาและสร้าง
ข้ึน หลงัจากเรียนจบแลว้กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียนเม่ือกลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยชุด
สาธิตจน และจะตอ้งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (Post – test) ก่อนเลิกเรียนดว้ยชุด
สาธิต ท่ีได้ออกแบบ พฒันา  และสร้างข้ึนใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน จากนั้นไดร้วบรวมขอ้มูลคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลงั
เรียน, แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม เพื่อวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของ(1) ออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงใน

วสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย (2) หาประสิทธิภาพของชุดสาธิต (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกั เรียนท่ี
เรียนดว้ยชุดสาธิต ไดค้่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัการเรียนดว้ย การทดลองคิดเป็น
ร้อยละ 83 ค่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เม่ือเรียนจนคิดเป็น
ร้อยละ  82 ชุดสาธิตการทดลองท่ีผูว้จิยัได้ ออกแบบ พฒันา  และสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  
83/82  

ดงันั้นสรุปไดว้า่  (1) ออกแบบ และสร้างชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใย
ธรรมชาติช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
(2) หาประสิทธิภาพของชุดสาธิต (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดสาธิต ท่ีได้
ออกแบบ พฒันา  และสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑม์าตรฐาน  80/80 ท่ีไดก้  าหนดไวใ้น
สมมุติฐานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยการให้  
กลุ่มตวัอยา่งท าการวดัความรู้ก่อนเรียน  ดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน  และเม่ือเรียนจบและทดลองท า
การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และน าผลของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยค่า  (t – test dependent) ไดค้่า t จากการค านวณเท่ากบั 25.63 มากกวา่ค่า  
t จากตารางท่ี df = 29, α = 0.01 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.462 แสดงวา่ผลของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความความเช่ือมัน่  99 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียปรากฏวา่  ผลคะแนนทดสอบเฉล่ียก่อนเรียนของ
กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย  14.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  3.87 และผลคะแนนทดสอบเฉล่ียหลงัเรียน
ของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย 32.8 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.71  

ดงันั้นสรุปไดว้า่นกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติ
ช่วยในการสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีได้
ออกแบบ พฒันามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนเป็นไปตามสมมุติฐาน 
5.2 การอภิปรายผล 

ผลการพฒันาชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวชิา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จะท าใหผู้เ้รียนดว้ยชุด
ทดลอง และท่ีได้ออกแบบ พฒันามีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากในการพฒันา
และสร้างชุดสาธิต มีการด าเนินการจดัท าอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอน  โดยใชห้ลกัการตามทฤษฎี
ของการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร , นกัจิตวทิยาการเรียนรู้และผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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อีกทั้งยงัไดผ้า่นการตรวจสอบ และค าแนะน าในการสร้างชุดสาธิตผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความช านาญ  และ
มีประสบการณ์ในดา้นการสอน  เพื่อหาขอ้บกพร่อง  และปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุด สาธิตการทดสอบแรงตึงในวสัดุเส้นใยธรรมชาติช่วยใน
การสอนวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม เร่ือง แรงตึง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  (E1) / (E2) มีค่า
เท่ากบั 83/82 แสดงวา่ชุดสาธิตมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑม์าตรฐาน  80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุตฐาน
ท่ีไดต้ั้งไว ้
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการฝึกอบรมการสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติท่ีพฒันาข้ึน
ใหก้บัครูวทิยาศาสตร์และครูฟิสิกส์ในโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงใน
เส้นใยธรรมชาติข้ึนใชไ้ดเ้อง 

2. ควรมีการฝึกอบรมการสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติท่ีพฒันาข้ึน
ใหก้บัครูวทิยาศาสตร์และครูฟิสิกส์ในโรงเรียน เพื่อใหน้ าไปใชท้  าปฏิบติัการและการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
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ฐานไม้เนื้อแข็งไสเรียบเคลือบเงา ขนาด กว้าง 10 cm x ยาว 40 cm x หนา 2 cm 

40 cm 

10 cm 

8cm 



ท่อสแตนเลสตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกรูยึดชิ้นงานสแตนเลสตัน 
 
 
 
 
 

ชุดหมุนปรับระยะ 
 
 
 
 
 
 



สเกล 30 cm สแตนเลส 

 
ชุดยึดเครื่องมือทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบร่างต้นแบบชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาต ิรหัสวิจัย 19504 
 


