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การวจิยัครั �งนี�มจีุดประสงค์เพื!อเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถ
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2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต ้(สุตสุนทร) จาํนวน 2 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 23 คน โดยใชว้ธิกีารจบั
ฉลากเพื!อจดัเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 เครื!องมอืที!ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบเรยีนอตัลกัษณ์ แบบประเมนิกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม แผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ และแผนการสอน
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หอ้งเรยีน สถติทิี!ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ t-test for independent samplesและt-test for dependent 
samples 
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 This study is aimed at comparing PrathomSuksa VI students’ group process and  
ability in group working  through instruction using self-characterized texts and  through 
traditional instruction. 

 The sample of the study comprised 2 classrooms of PrathomSuksa VI students in the 
second semester of the 2012 academic year at the Tessabann 1, Watlaemtai (Sudsuntorn), 
with 23 students in each. They were assigned, through simple random sampling technique, to 
the experiment and control groups. 

The research instruments used in the study were  instructional lesson plans, and 
questionnaires on group process and  ability in group working. The experimental group  was 
taught through instruction using self-characterized texts; while the control group was taught  
through traditional instruction in 12  teaching hours,  with 50 minutes in each. The data were 
statistically analyzed by t-test for independent samples. 

The results of this study revealed that: 

1. The students taught through instruction using self -characterized text showed higher 
average scores in group working process than those taught through traditional instruction. 

2. The students taught through instruction using self-characterized texts showed 
significantly higher scores in the ability of group working than those taught through traditional 
instruction at the .01 level. 

3. After the experiment, the students taught through instruction using self-characterized 
texts showed significantly higher group working ability than they did in the pre-experiment at the 
.01 level. 

4. After the experiment, the students taught through traditional instruction showed 
significantly higher group working ability   than they did in the pre-experiment at the .01 level. 
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ประกาศคณูุปการ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี�สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก 
รองศาสตราจารยด์ร.เสาวลกัษณ์ รตันวชิช์ อาจารย์ที!ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ที!กรุณาให้คําปรกึษา 
คําแนะนําและข้อคิด ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของปริญญานิพนธ์ด้วย 
ความเอาใจใส่มาโดยตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี� 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สําล ีทองธวิ และอาจารย ์ดร.ดวงใจ สเีขยีว ที!ได้กรุณา
เป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ พรอ้มทั �งให้ขอ้เสนอแนะในการจดัทําปรญิญา
นิพนธใ์หส้มบรูณ์ยิ!งขึ�น 

ขอขอบพระคุณรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั !นมีข ันหมาก อาจารย์สิระอร ยอดเจริญ  
อาจารย์ ดร.วรนิทร โพนน้อย ที!ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื!องมอืที!ใช้ในการวจิยั 
รวมทั �งคาํแนะนําที!เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัอยา่งไมรู่จ้กัเหน็ดเหนื!อย 

ขอขอบพระคุณผูอ้ํานวยการ คณะคร ูและนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที! 6 โรงเรยีนเทศบาล 
1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) และโรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ที!ใหค้วามรว่มมอืและอํานวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัเป็นอยา่งด ี 

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านตั �งแต่วยัเด็กจนถึงปจัจุบนัที!ประสทิธิ 8ประสาทวชิา
และถ่ายทอดประสบการณ์ที!ดใีหก้บัศษิยด์ว้ยความปรารถนาดมีาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ คุณนิพิฐพนธ์ แสงด้วง คุณศิวพร ละม้ายนิล คุณรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล 
คุณไพโรจน์  สุภพล พี! น้องและเพื!อนๆ ทุกคนที!ให้ความช่วยเหลอื ให้คําแนะนํา และกําลงัใจที!ดี
ตลอดการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ และขอบคุณในความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมอือย่างดี
ยิ!งมา ณ ที!นี�  

คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธ์ฉบบันี� ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื!องบูชาพระคุณอนั
ยิ!งใหญ่ของบดิา –มารดา –ครอูาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่านที!ไดอ้บรมสั !งสอนและประสทิธิ 8
ประสาทวชิาใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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          บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั  
 การศกึษามีความสําคญัและจําเป็นสําหรบัการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะเป็นพื/นฐานในการประกอบอาชพี ซึ2งการจดัศกึษาที2ดคีวรส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้
แบบบูรณาการอนัจะทําให้นักเรยีนเกดิการพฒันาทั /งทางด้านร่างกาย จติใจ และสติปญัญา ตลอดจน
สามารถดํารงชีวติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข ดงัที2 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 แก้ไขเพิ2มเติม (ฉบบัที2 2) พุทธศกัราช 2545 มาตราที2 6 กล่าวไว้ว่า “...การจดัการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื2อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษญ์ที2สมบูรณ์ทั /งร่างกาย จิตใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรมมี
จรยิธรรมและวฒันธรรม ในการดํารงชวีิตสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื2นได้อย่างมีความสุข...”  การจดัการ
ศกึษาที2ดคีวรเริ2มตั /งแต่ระดบัประถมศกึษาเพราะเป็นพื/นฐานสาํคญัที2ทาํใหเ้ดก็มพีฒันาการเรยีนรูท้ี2ดใีน
ระดบัต่อๆไป และการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูล้ว้นมคีวามสาํคญัต่อ
การพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ทั /งสิ/น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีซึ2งเป็น
กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ี2ช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการทาํงานอย่างแทจ้รงิ ทําใหน้ักเรยีน
เขา้ใจวธิีการทาํงาน  ไดฝึ้กปฏบิตักิารทาํงานร่วมกบัผูอ้ื2นรวมทั /งสามารถนําประสบการณ์จากการเรยีน
ไปใชใ้นการดาํรงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ  
 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีมุ่งพฒันาใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยให้
นักเรยีนไดฝึ้กการปฏบิตังิาน มทีกัษะในการทํางานร่วมกนั เขา้ใจในหลกัและกระบวนการทาํงาน เหน็
แนวทางในการปรบัปรุงการทํางาน พร้อมกบัเรยีนรู้การทํางานเป็นกลุ่มอย่างมรีะบบแบบแผน ดงัที2 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั /นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 (สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั /นพื/นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1) กล่าวไวว้่า “...กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยมีวีตัถุประสงค ์
เพื2อพฒันาใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้มทีกัษะพื/นฐานที2จําเป็นต่อการดาํรงชวีติ มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะ
ในการทํางาน เห็นประโยชน์ของการทํางาน ทํางานเป็น สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีมารยาท และ
ทํางานร่วมกบัผู้อื2นได้...” ซึ2งการทํางานร่วมกบัผู้อื2นและเข้าใจหลกัการการทํางานเป็นกลุ่มจะเป็น
พื/นฐานสาํคญัในการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  

  แต่ในการจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยพีบปญัหาและ
อุปสรรค ที2ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน ดงัที2สํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 86-88) ไดก้ล่าวไวว้่า “...นักเรยีนขาดความสนใจ  ขาดการ
วางแผน ขาดทกัษะกระบวนการในการทาํงานที2ถูกต้อง ขาดทกัษะการทาํงานกลุ่ม  และมทีศันคตทิี2ไม่ดี



2 
 

ต่อกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยโีดยเฉพาะงานบ้าน และงานเกษตร รวมทั /งครขูาด
ความรูใ้นการผลติสื2อและไม่ผลิตสื2อในการจดัการเรยีนการสอน...”  และจาก การทดสอบการศึกษา
ระดบัชาตขิ ั /นพื/นฐานหรอื O-NET ชั /นประถมศกึษาปีที2 6  ปีการศกึษา 2550 - 2552 พบวา่กลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีในสาระที2 1 การดาํรงชวีติและครอบครวั มคีะแนนตํ2ากว่าอกี 4 
สาระ คอืมคีะแนนเฉลี2ยเท่ากบั 45.95 ซึ2งสาระที2 1 การดาํรงชวีติครอบครวัคอื มุ่งเน้นใหน้ักเรยีน เกดิ
ทกัษะในการทาํงาน เขา้ใจถงึหลกักระบวนการทํางานอย่างมรีะบบแบบแผน สามารถปฏบิตัตินอย่างมี
มารยาท ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื2นและใชช้วีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ   จากปญัหาที2เกดิขึ/นในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีทําให้การจดัการเรยีนการสอนไม่มีประสทิธภิาพและไม่เกิด
ประโยชน์แก่นักเรยีนอย่างเตม็ศกัยภาพเท่าที2ควร ดงันั /นครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ีควรมกีารพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ทําใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้
อย่างเต็มศกัยภาพ และควรการสรา้งสื2อหรอืจดักจิกรรมการสอนที2หลากหลายเพื2อกระตุ้นใหน้ักเรยีนมี
ความสนใจในการเรยีน  รวมทั /งสอนใหน้ักเรยีนรูจ้กัการทาํงานร่วมกนั เขา้ใจหลกัการแกไ้ขปญัหาอย่าง
มรีะบบ โดยสื2อหรอืกจิกรรมการสอนนั /น ๆ ควรเป็นไปเพื2อพฒันาใหน้ักเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละ
พฒันากระบวนการทาํงานกลุ่มซึ2งเป็นจุดเริ2มต้นของการใชช้วีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  เช่น การ
จดักจิกรรมแบบกระบวนการทํางานกลุ่มผ่านสื2อที2มคุีณภาพ กเ็ป็นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
รูปแบบหนึ2งที2มีส่วนในการพฒันาการเรยีนรู้ของนักเรยีน โดยครูผู้สอนควรมวีิธีการสร้างสื2อหรอืจัด
กจิกรรมการสอนที2หลากหลาย  

การทาํงานเป็นกลุ่มหรอืกระบวนการทาํงานกลุ่มนั /น จะทาํใหน้ักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึความสาํคญั
ของการแบ่งหน้าที2ในการรบัผดิชอบ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ   การยอมรบัความคดิเหน็
ของผูอ้ื2น  และการปรบัตวัในการทาํงานเพื2อใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื2นไดอ้ย่างปกตสุิข ดงัที2 สุคนธ ์ 
สนิธพานนท ์และคณะ ( 2554: 121-122) กล่าวไวว้่า  ... “ การทํางานเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการฝึกทํา
กจิกรรม กระบวนการทาํงานกลุ่มมตีั /งแต่ 2 คนขึ/นไป แต่ละคนมบีทบาทที2แตกต่างกนั มกีารเสนอความ
คดิเหน็พรอ้มกบัรบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิอย่างมเีหตุผล  มกีารวางแผน ปฏบิตังิานตามแผน และ
เกดิการกําหนดภาระหน้าที2ที2ชดัเจน โดยกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนรูจ้กัการทาํงาน
ร่วมกนั ...” ดงันั /นการจดัการเรียน การสอนหรือการใช้สื2อที2เน้นให้เกดิการเรยีนรู้แบบกระบวนการ
ทํางานกลุ่มจึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จ ักการปรบัตวัเข้ากบัผู้อื2น รู้จกัการวางแผนการทํางาน 
สามารถปฏบิตัตินไดอ้ย่างมมีารยาท ซึ2งเป็นจุดเริ2มต้นที2จะทําใหน้ักเรยีนสามารถใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื2นได้
อย่างมคีวามสุข ครูจงึควรสรา้งกิจกรรมหรอืสื2อที2ดงึดูดความสนใจ สามารถตอบสนองจุดประสงคข์อง
การเรยีนรูท้ี2ครผููส้อนไดต้ั /งเป้าหมายไวแ้ละเป็นสื2อที2สง่เสรมิให้นักเรยีนเกดิการทํางานร่วมกนั  และสื2อ
ชนิดหนึ2งที2ช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูด้งักล่าว คอื แบบเรยีนอตัลกัษณ์ ซึ2งเป็นสื2อที2
ครสูรา้งขึ/นจากความเป็นตวัตนของครผููส้อนที2เป็นผูพ้บปญัหาในการจดัการเรยีนการสอน โดยเป็นสื2อที2
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สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของการจดัการจดัการเรียนการสอน  และแบบเรียนอตัลกัษณ์มี
จุดเดน่ คอื มเีรื2องราวและภาพประกอบที2น่าสนใจ นอกจากนี/แบบเรยีนอตัลกัษณ์ยงัเป็นแบบเรยีนที2เน้น
ให้นักเรยีนเกดิการทํางานร่วมกนัโดยมีลกัษณะการทํางานที2เป็นกระบวนการอย่างชดัเจน โดยแบบเรยีน 
อตัลกัษณ์แบ่งขั /นตอนการทํางานเป็น  5 ขั /นตอน คอื กําหนดเป้าหมาย  การแจกแจงเครื2องปรุง อุปกรณ์   
วางแผนการทํางาน  ปฏิบตังิานตามแผนและแสดงผลผลติที2เกดิขึ/น แบบเรยีนอตัลกัษณ์ยงัมปีระโยชน์อกี
หลายประการ ดงัที2 หทยั ตนัหยง (2532: 503) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ว่ามปีระโยชน์
ทั /งครแูละนักเรยีน กล่าวคอื  “...แบบเรยีนอตัลกัษณ์มปีระโยชน์ต่อนักเรยีนในแง่ของการเป็นสื2อการสอนที2
ทําให้นักเรยีนเรยีนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง เกดิการเรยีนรู้การทํางานร่วมกนั และสอนตนเองในสิ2งที2เรยีนรู้ได ้ซึ2ง
นับว่าเป็นการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ ส่วนประโยชน์ต่อตวัผูส้อนนั /นคอื แบบเรยีนอตัลกัษณ์ เป็นสื2อการสอนที2
ทาํให้ครไูดแ้สดงความรู ้ความสามารถ จากจติวญิญาณความเป็นครู และจติวญิญาณในการสอน รวมทั /งยงั
ไดม้โีอกาสสรา้งเจตคตทิี2ดต่ีอการสอน รวมถึงไดส้รา้งสื2อการสอนที2มีประโยชน์แก่การเรยีนรูข้องนักเรยีน”  
ดงันั /นการเรยีนรูแ้บบกระบวนการทํางานกลุ่มที2เรยีนรูผ้่านแบบเรยีนอตัลกัษณ์อาจจะส่งผลใหน้ักเรยีน
ไดเ้กดิการทาํกจิกรรมเป็นกลุ่มที2มรีะบบแบบแผน ทําให้นักเรยีนมคีวามสามารถในการทํางานกลุ่ม อกี
ยงัทาํใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็และสามารถปรบัตวัทาํงานรว่มกบัผูอ้ื2นไดอ้ย่างมคีวามสขุ  

จากปญัหาดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึสนใจที2จะศกึษาแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นสื2อการเรยีนการสอนเพื2อ 
พฒันากระบวนการทาํงานกลุ่มและและความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั /นประถมศกึษาปีที2 
6 รวมทั /งส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมทีกัษะในการทํางานเป็นกลุ่ม เขา้ใจและปฏิบตัิการทํางานอย่างมรีะบบ
แบบแผน อกีทั /งการวจิยัครั /งนี/ยงัมสี่วนช่วย ใหน้ักเรยีนหนัมารบัประทานอาหารที2ดแีละมปีระโยชน์ต่อ
สขุภาพของตนเอง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื2อเปรยีบเทยีบกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีน 
อตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

2. เพื2อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใช ้
 แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

3. เพื2อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใช ้
 แบบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 

4. เพื2อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนที2ไดร้บัการสอนแบบเดมิ
ก่อนและหลงัการทดลอง 
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ความสาํคญัของการวิจยั 
1. ไดแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ที2ชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้บบกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

พรอ้มทั /งมคีวามสามารถในการทาํงานกลุ่มในการเรยีนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
 2. เป็นแนวทางใหค้รผููส้อนไดศ้กึษาคน้ควา้เพื2อสรา้งสื2อการสอนที2หลากหลายเพื2อใชใ้น 
การเรยีนการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรที�ใช้ในการวิจยั      
ประชากรที2ใชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนระดบัชั /นประถมศกึษาปีที2  6 ภาคเรยีนที2 2 ปีการศกึษา  

2555 ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ2น 
กระทรวงมหาดไทยที2ตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทาํงานกลุ่มและความสามารถในการทํางาน
กลุ่ม   

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
           กลุ่มตัวอย่างที2ใช้ ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั /นประถมศึกษาปีที2  6 ภาคเรียนที2  2 
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ2น กระทรวงมหาดไทยที2เลอืกมาแบบเจาะจง จากนั /นใช้วธิกีารสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มนักเรยีนเพื2อเขา้เป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 หอ้งเรยีนและกลุ่มควบคมุ 1 หอ้งเรยีน 
 
 ตวัแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ  
 วธิกีารสอน 

     1.1 การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 
     1.2 การสอนแบบเดมิ 

  2.  ตวัแปรตาม  
    2.1 กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม  

    2.2 ความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
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 เนื*อหาที�ใช้ในการทดลอง 
 เนื/อหาที2ใชใ้นการทดลองครั /งนี/ เป็นเนื/อหากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
สาํหรบันกัเรยีนชั /นประถมศกึษาปีที2 6 โดยมรีายละเอยีดดงันี/ 
 สาระที2 1 การดาํรงชวีติและครอบครวั 
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทาํงาน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะกระบวนการทํางาน ทกัษะ
การจัดการ ทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา ทกัษะการทํางานร่วมกัน และทกัษะแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มจีติสํานึกในการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรและสิ2งแวดลอ้ม เพื2อ
การดาํรงชวีติและครอบครวั 
 ตวัชี/วดั  

1. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงานและมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั  
  2. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกบัครอบครวัและผู้อื2น สาระการเรียนรู้
แกนกลาง การจดัการในการทาํงานและทกัษะการทาํงานร่วมกนั เรื2อง การเตรยีม ประกอบ จดัอาหาร 
ชุดอาหารเพื2อสขุภาพ จาํนวน 6 เรื2อง ดงันี/ 

      1. นํ/าพรกิยอดนิยม (นํ/าพรกิกะปิ)  
        2. นํ/าพรกิมะม่วง  
        3. ปลาทรูวมสหาย (ยาํปลาทูทอด)  
        4. ยาํแตงกวาเลศิรส (ยาํแตงกวากุง้สด)  
        5. อญัชนัหวานชื2นใจ (นํ/าดอกอญัชนั) 
        6. รวมพลผลไม ้(ฟรตุสลดั) 

 
ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั 
  ระยะเวลาที2ใชใ้นการทดลอง 2 สปัดาห์ๆ ละ 6 คาบ ๆ ละ 50 นาท ีรวมทั /งสิ/น 12 คาบ  
ต่อ 1 หอ้งเรยีน 
 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  แบบเรียนอตัลกัษณ์ หมายถงึ แบบเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี
ที2ครสูรา้งสรรค์ขึ/นดว้ยจนิตนาการความรูส้กึนึกคดิและจติสํานึกของตนเองในการจดัการเรยีนการสอน ให้
ตอบสนองต่อปญัหาหรือลกัษณะเฉพาะของนักเรียน ซึ2งพฒันามาจากหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั /น
พื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 ง.1.1ป.6/2-3 ซึ2งมเีนื/อหาเกี2ยวกบัการเตรยีม ประกอบ และจดัอาหารชุด
อาหารเพื2อสขุภาพ จํานวน 5 เรื2อง ไดแ้ก่ นํ/าพรกิกะปิ นํ/าพรกิมะม่วง ยําปลาทูทอด ยําแตงกวากุง้สด 
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นํ/าดอกอญัชนั และ ฟรตุสลดั โดยในแต่ละเล่มประกอบไปดว้ยเนื/อหา 2 ส่วน คอื ส่วนแรกเป็นเนื/อหาที2
มลีกัษณะเชงิวรรณกรรมเกี2ยวกบักระบวนการทํางานกลุ่ม ส่วนที2 2 เป็นกระบวนการปฏิบตัิงาน 5 
ขั /นตอน คอื การกําหนดเป้าหมาย การแจกแจงเครื2องปรุงอุปกรณ์ การวางแผนการทํางาน การปฏบิตั ิ
งานตามแผน และการแสดงผลผลติที2เกดิขึ/น  ขั /นตอนการสอนของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ม ี4 ขั /นตอน  
ดงันี/   

  1.1 ขั /นนําเขา้สูบ่ทเรยีน 
       จดักจิกรรมเพื2อกระตุน้และเชื2อมโยงเกี2ยวกบัการเรยีนใหน้ักเรยีนในแต่ละเรื2อง 
  1.2  ขั /นสอน 
    แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม จากนั /นให้แต่ละกลุ่มศกึษาแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที2ผู้สอน

สรา้งขึ/นดว้ยตนเองแลว้ลงมอืปฏบิตังิานตามขั /นตอนที2แบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดก้าํหนดไว ้
   1.3  ขั /นสรปุ 
        อภปิรายผลการปฏบิตังิาน แสดงความรูส้กึจากการปฏบิตักิารทํางานและใหน้ักเรยีน

แต่ละกลุ่มช่วยกนัคดิและสรา้งหนังสอืเฉพาะของกลุ่มตามความตอ้งการและความสนใจของสมาชกิใน
กลุ่ม 

  1.4  ขั /นประเมนิผล 
    เป็นการประเมนิทกัษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมนิกระบวนการ
ทาํงานกลุ่ม  
   
 2.  การสอนโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์ หมายถึง การจดัการเรยีนการสอน ตามแผนที2
ผูว้จิยัสรา้งขึ/นโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ ซึ2งแต่ละแผนมขี ั /นตอนดงันี/ 

2.1 ขั /นนําเขา้สูบ่ทเรยีน 
เป็นการจดักิจกรรมกระตุ้นให้กบันักเรยีนในเรื2องของอาหารที2จะทําในแต่ละวนั

เพื2อใหน้ักเรยีนไดเ้ชื2อมโยงเกี2ยวกบักระบวนการทาํงานรว่มกนั เชน่ ใหน้ักเรยีนฟงัเพลง ปรศินาในกล่อง 
การใชต้วัอยา่งของอาหาร เป็นตน้ 

2.2 ขั /นสอน 
     แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั /นใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษา 
แบบเรยีนอตัลกัษณ์แลว้ลงมอืปฏบิตังิานตามขั /นตอนที2แบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดกํ้าหนดไว ้

  2.3  ขั /นสรปุ 
                           เป็นการอภปิรายผลการปฏบิตังิานและแสดงความรูส้กึจากการปฏบิตักิารทาํงาน 

โดยใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
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      2.4  ขั /นประเมนิผล 
   เป็นการประเมนิทกัษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมนิกระบวนการ 

ทาํงานกลุ่ม 
 
 3.   การสอนแบบเดิม หมายถึง การจดัการเรยีนการสอน ตามแผนการสอนที2ผูว้จิยัสรา้ง
ขึ/น ซึ2งแต่ละแผนมขี ั /นตอนดงันี/ 

3.1 ขั /นนําเขา้สูบ่ทเรยีน 
เป็นการจดักจิกรรมกระตุ้นใหก้บันักเรยีนในเรื2องของอาหารที2จะกระทําในแต่ละ

วนัเพื2อใหน้ักเรยีนไดเ้ชื2อมโยงเกี2ยวกบักระบวนการทํางานร่วมกนั เช่น  ใหน้ักเรยีนฟงัเพลง ปรศินาใน
กล่อง การใชต้วัอย่างของอาหาร เป็นตน้ 

3.2 ขั /นสอน 
        แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั /นครแูจกใบความรูแ้ละใหแ้ต่ละ 

กลุ่มศกึษาใบความรูท้ี2แลว้ลงมอืปฏบิตังิานตามขั /นตอนที2ใบงานไดก้าํหนดไว ้
  3.3 ขั /นสรปุ 

      เป็นการอภปิรายผลการปฏบิตังิานและแสดงความรูส้กึจากการปฏบิตักิาร พรอ้ม 
ทั /งสรปุขั /นตอนและประโยชน์ที2ไดร้บัจากการปฏบิตังิาน 

 3.4 ขั /นประเมนิผล 
    เป็นการประเมนิทกัษะกระบวนการทาํงานกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมนิกระบวนการ 

ทาํงานกลุ่ม 
 

  4.  กระบวนในการทํางานกลุ่ม หมายถึง วธิกีารทํางานที2มุ่งเน้นให้นักเรยีนเขา้ใจและ
ปฏบิตังิานรว่มกนัไดอ้ยา่งมรีะบบแบบแผน ซึ2งมกีารปฏบิตังิาน 5 ขั /นตอน ดงันี/  

4.1  การกาํหนดเป้าหมาย คอื กาํหนดจุดมุ่งหมายของการปฏบิตังิาน 
4.2 การแจกแจงเครื2องปรงุอุปกรณ์ หมายถงึ การจําแนกอุปกรณ์และเครื2องปรุงของ 

อาหารในแต่ละชนิด 
4.3 การวางแผนการทาํงาน หมายถงึ การจดัเตรยีมเครื2องปรงุอปุกรณ์ การแบ่ง 

หน้าที2และวางแผนการทาํงานอย่างมขี ั /นตอน 
4.4 การปฏบิตังิานตามแผน หมายถงึ การลงมอืปฏบิตังิานอยา่งเป็นลาํดบัข ั /นตอน 

ตามที2ไดว้างแผนไว ้พรอ้มทั /งแกไ้ขและปรบัปรงุผลงาน 
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4.5  การแสดงผลผลติที2เกดิขึ/น หมายถงึ พฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของนักเรยีนใน 
การเลอืกภาชนะ การจดัโต๊ะอาหาร การอภปิรายคณุค่าทางโภชนาการ การลา้งและจดัเกบ็อุปกรณ์อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ซึ2งกระบวนการในการทาํงานกลุ่มสามารถวดัไดจ้ากแบบประเมนิกระบวนการใน 
การทํางานกลุ่มที2เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จาํนวน 15 ขอ้ ที2ผา่นการตรวจสอบและ
ทดลองหาคุณภาพแลว้ โดยมกีารแปลผลดงันี/ 
       คะแนนเฉลี2ย   แปลผล 
    12.00  -  15.00    ดมีาก 
    10.50  -  11.99      ด ี
     9.00   -  10.49    พอใช ้
    ตํ2ากวา่ 9            ตอ้งปรบัปรงุ 
 
 5.  ความสามารถในการทาํงานกลุ่ม  หมายถงึ  ความคดิเหน็ของนักเรยีนที2มต่ีอความสามารถ
ของตนเองในการปฏบิตังิานกลุม่ขณะที2ทาํงานรว่มกนั ในกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดย
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี/  

5.1 จดัการในการทาํงานและมทีกัษะการทาํงานรว่มกนัไดแ้ก่ 
      5.1.1  ปฏบิตังิานตามแผนที2ไดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่ ปฏบิตังิานตามแผนที2กลุ่ม

ไดก้ําหนดไว ้อยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
       5.1.2.   การแสดงความคดิเหน็ ไดแ้ก่ พูดแสดงความคดิเหน็หรอืใช้
ขอ้เสนอแนะเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มและพดูไดต้รงประเดน็ และสามารถยอมรบัความคดิเหน็จาก
สมาชกิในกลุ่มได ้

5.2 ปฏบิตัตินอย่างมมีารยาทในการทาํงานกลุ่ม ไดแ้ก่ 
 5.2.1 รบัฟงัและยอมรบัความคิดเห็นหรือข้อเสนอของสมาชิกในกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุม่ดว้ยความเตม็ใจและเขา้ใจ เวลาฟงัมองตาผูพ้ดู ซกัถามเมื2อมี
ขอ้สงสยั  
         5.2.2 ทํางานที2ได้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ ได้แก่ ทํางานที2ได้รบั
มอบหมายโดยไม่ล่าชา้ ทํางานที2ไดร้บัมอบหมายทนัทโีดยไม่พูดคุย ทํางานที2ไดร้บัมอบหมายอย่าง
ต่อเนื2อง  

  ซึ2งความสามารถในการทํางานกลุ่มสามารถวดัไดจ้ากแบบวดัความสามารถ
ในการทาํงานกลุ่มที2เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั จํานวน 10 ขอ้ ที2ผ่านการตรวจสอบและ
ทดลองหาคุณภาพแลว้ โดยมกีารแปลผลคอื นักเรยีนที2ทําแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มได้
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คะแนนมากกว่า มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่มมากกว่านักเรยีนที2ทําแบบวดัความสามารถในการ
ทาํงานกลุ่มไดค้ะแนนน้อยกวา่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม 
     

 
 

 
 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
1. นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มกีระบวนการทาํงานกลุ่มสงูกว่า 

นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
2. นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่มสงู 

กวา่นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
3. นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่ม 

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
4. นกัเรยีนที2ไดร้บัการสอนแบบเดมิมคีวามสามารถในการทาํงานกลุ่มหลงัเรยีนสงูกว่า 

ก่อนเรยีน 

 

กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  

วธิกีารสอน 
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 

การสอนแบบเดมิ 
 

 

ความสามารถในการทํางานกลุ่ม 
 



 

บทที� 2 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

ในการวจิยัเรืองการเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทํางานกลุ ่มและความสามารถใน 
การทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั !นประถมศกึษาปีที 6 ทีไดร้บัการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบั 
การสอนแบบเดมิในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัโดยศกึษารายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไปนี! 
  1.  เอกสารทีเกียวขอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
  2.  เอกสารทีเกียวขอ้งกบัสือการสอน 
  3.  เอกสารทีเกียวขอ้งกบัแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  4.  เอกสารทีเกียวขอ้งกบักระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  5.  เอกสารเกียวกบัพฤตกิรรมเดก็วยัรุน่ตอนปลาย 
  6.  งานวจิยัเกียวขอ้งกบักระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  7.  งานวจิยัเกียวขอ้งกบัแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 
1.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.1 เอกสารที�เกี�ยวข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั !นพื!นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันา
ผูเ้รยีน โดยกําหนดหลกัสูตร มาตรฐานตวัชี!วดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการงานอาชพีและ
เทคโนโลยี และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั !นพื!นฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปญัญา 
 มคีวามสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี จงึกาํหนดใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดย
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีสาระที 1 การดาํรงชวีติและครอบครวั  มาตรฐาน 
ง 1.1 เข้าใจการทํางานมคีวามคดิสร้างสรรค์มทีกัษะกระบวนการทํางานทกัษะการจดัการทกัษะ
กระบวนการแกป้ญัหาทกัษะการทํางานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรูม้คีุณธรรมและลกัษณะ
นิสยัในการทํางานมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรพัยากรและสิงแวดล้อมเพือการดํารงชีวิตและ
ครอบครวั หลงัจากจบชั !นประถมศกึษาปีที 6 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั !นพื!นฐานพุทธศกัราช 
2551 ไดเ้น้นใหผู้เ้รยีนไดม้คีณุภาพในหลายๆดา้น คอื  
   1.  เขา้ใจการทาํงานและปรบัปรุงการทํางานแต่ละขั !นตอนมทีกัษะการจดัการ ทกัษะ 
การทํางานร่วมกนั ทํางานอย่างเป็นระบบและมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มลีกัษณะนิสยัการทํางานทีขยนั 
อดทน รบัผดิชอบ ซือสตัย ์มมีารยาท และมจีติสาํนึกในการใชนํ้!า ไฟฟ้าอย่างประหยดัและคุม้คา่ 
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 2.   เข้าใจความหมาย วิวฒันาการของเทคโนโลยีและส่วนประกอบของระบบ 
เทคโนโลยมีคีวามคดิในการแกป้ญัหาหรอืสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นําความรูแ้ละทกัษะ
การสร้างชิ!นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิงของเครืองใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ กําหนดปญัหาหรอืความต้องการรวบรวมขอ้มูลออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคดิเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือแผนทีความคิดลงมือสร้าง และประเมินผลเลือกใช้เทคโนโลยีใน
ชวีติประจาํวนัอย่างสรา้งสรรคต่์อชวีติ สงัคม และมกีารจดัการเทคโนโลยดีว้ยการแปรรปูแลว้นํากลบัมา
ใชใ้หม ่

 3. เขา้ใจหลกัการแกป้ญัหาเบื!องตน้ มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้หาขอ้มลู 
เกบ็รกัษาขอ้มลู สรา้งภาพกราฟิก สรา้งงานเอกสาร นําเสนอขอ้มลู และสรา้งชิ!นงานอย่างมจีติสาํนึก
และรบัผดิชอบ 
   4.  รูแ้ละเขา้ใจเกียวกบัอาชพี รวมทั !งมคีวามรู ้ความสามารถและคณุธรรมทีสมัพนัธ์
กบัอาชพี 
 จากการศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถสรุปไดว้่า กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรยีนมทีกัษะการทํางานในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ 
การจดัการการแก้ปญัหา  การทํางานร่วมกนั อีกทั !งยงัเน้นให้ผู้เรยีน ทํางานอย่างเป็นระบบและมี
ความคดิสรา้งสรรค ์และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  
 
 1.2ปัญหาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  สํานักงานเลขาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร(2552:89) พบปญัหาในการจดัการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดงันี!  
   1.  ผูเ้รยีนขาดความสนใจและขาดทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ในการเรยีนกลุ่มสาระ
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีผูเ้รยีนสว่นใหญ่ไม่เหน็ความสาํคญักบักลุ่มสาระนี! เพราะเหน็ว่าเป็นสาระ
ทีไม่สาํคญัเมือเทยีบกบัวชิาหลกั ไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษและเหน็ว่ากลุ่มสาระ
นี!ไม่ไดใ้ช้เพือการสอบเขา้มหาวยิาลยั ผู้เรยีนบางคนมพีื!นฐานทกัษะด้านอาชีวะ แต่กไ็ม่สนใจเรยีน
สาระนี!เท่าทีควร เพราะไม่เหน็ประโยชน์ รวมทั !งมนิีสยัไม่อดทน ชอบความสบาย ขาดการวางแผนใน
การทาํงาน ขาดทกัษะและความสามารถในการทาํงาน  
   2.  ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีไม่ดตี่อกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ผูเ้รยีนใน
ปจัจุบนัมทีศันคตทิีไมด่ต่ีอกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในส่วนของการงานอาชพี
ทีเป็นเนื!อหาเกียวกบังานบา้น  งานเกษตร งานชา่งอุตสาหกรรม  
   3.  สภาพพื!นฐานทางครอบครวัมปีญัหาและขาดความพรอ้ม สภาพครอบครวัของ
ผูเ้รยีนทีเป็นอุปสรรคหรอืไม่ไดช้่วยส่งเสรมิการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีไดแ้ก่
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ความยากจนของพ่อแม่ พอ่แม่สว่นมากมอีาชพีรบัจา้ง ไมม่เีวลาในการดแูลกวดขนัของบุตร ไม่
สามารถช่วยฝึกฝนบุตรหลานได ้
   4.  จาํนวนผูเ้รยีนต่อหอ้งมจํีานวนมากเกนิไป ในสถานศกึษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ส่วนใหญ่มจีํานวนผูเ้รยีนต่อห้องมาก ในสถานศกึษาบางแห่งมผีู้เรยีนต่อหอ้งถงึ 50-60 คน ทําใหก้าร
ดูแลไม่ทั วถึง เพราะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระทีต้องดูแลการทํางานของ
ผูเ้รยีนอย่างใกลช้ดิเพือฝึกฝนทกัษะการทาํงานใหผู้เ้รยีนไดอ้ย่างเตม็ที โดยเฉพาะอย่างยิง เมือผูเ้รยีน
ขาดการเอาใจใสต่่อการเรยีน ผลงานทีไดจ้งึไม่ดเีท่าทีควร 
   5.  ครไูม่เหน็ความสาํคญัของกลุ่มสาระการงานอาชพีเนืองจากวชิาการงานอาชพี
และเทคโนโลยเีป็นวชิาทีไม่ไดใ้ชใ้นการทดสอบระดบัชาต ิและการเขา้สอบมหาวทิยาลยั ครใูนชว่งชั !นที
ไมไ่ดจ้บวชิาเอกกลุ่มการงานอาชพี ซึงเป็นครปูระจําชั !นและตอ้งสอนทุกกลุ่มสาระ จงึมกัให้
ความสาํคญักบักลุ่มการงานอาชพีน้อย  
   6.  ครยูงัไมทุ่่มเทในการจดัการเรยีนการสอนเทา่ทีควร ครจํูานวนมากทีมคีวามรู้
ความสามารถแต่ไมทุ่ม่เทในการจดัการเรยีนการสอน เชน่ ขาดการเตรยีมการสอน รวมทั !งไมผ่ลติสือ 
หรอืจดัหาสือมาใชใ้นการเรยีนการสอน นอกจากนี!ครบูางคนมปีระสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี แต่ไม่
มกีารพฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาสือนวตักรรมทีใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั ยงัคงใชก้ารเรยีนการ
สอนในรปูแบบเดมิ 
   7.  ครไูม่ผลติสือและใชส้ือการเรยีนการสอน ครจูํานวนมากไม่ผลติสือ หรอืจดัหาสือ
การเรยีนการสอน หรอื มสีือแต่ไม่ให้ความสําคญักบัการใชส้ือการเรยีนการสอนแต่จะสอนตามความ
เคยชนิ 
   8.  ครขูาดความรูแ้ละทกัษะในการผลติสือและการใชส้ือครูยงัขาดความรูเ้กียวกบั
การผลติสือนอกจากนี!ครไูม่มกีารผลติสือหรอืจดัหาสือทีเหมาะสมมาใชใ้นการเรยีนการสอน  
 จากการศกึษาปญัหาการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยสีามารถ
สรุปไดว้่า ปญัหาการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเกดิจากสาเหตุที
ผูเ้รยีนไม่สนใจและมทีศันคตไิม่ดพีรอ้มทั !งไม่เหน็ประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ีและครไูม่ผลติสือหรอืหาวธิกีระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 
 ดงันั !นผูว้จิยัจงึสนใจทีจะศกึษาเรืองกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถในการ
ทํางานกลุ่ม เพือมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนได้มทีกัษะในการทํางานกลุ่มเกิดวางแผนในการทํางาน ปฏบิตัิตน
อย่างถูกต้องและมมีารยาทเมือทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน ซึงเป็นแนวทางเพือใหผู้เ้รยีนดาํรงชวีติอยู่ในสงัคม
ไดอ้ย่างปกตสิขุ 
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2.เอกสารเกี�ยวกบัสื�อการสอน 
 2.1ความหมายของสื�อการสอน 

 ชาญชยั อนิทรสุนานนท์.  (ม.ป.ป:7)ใหค้วามหมายของสือการสอนไวว่้า  (Medium,Medie )
สือการสอน เป็นคําทีมาจากภาษาลาตินว่า “Between” แปลว่า “ระหว่าง” หรอืในภาษาองักฤษคอื Media 
หมายถึง ตวักลาง ฉะนั !น คําว่าสือจึงอาจให้ความหมายโดยนัยต่างๆ ดงันี!หมายถึง เครืองมอืทีช่วยให ้
สารอาศยัผ่านหรอือาจหมายถงึ วตัถุทีนําสารไปสู่เครืองมอืนั !น หรอืเป็นพาหะนําขอ้มูลจากแหล่งกําเนิด
ไปสู่ผูร้บั ซึงสือเป็นตวักลางเชือมโยงระหว่างผู้ส่งความกบัผูร้บัความ เพือใหเ้ขา้ใจความหมายซึงกนัและ
กนั 
  Instructional มาจากคําวา่ Instruct แปลว่า แนะนําหรอืสือการสอน จงึเน้นถึงสือทีจะ
นํามาใชใ้นการสอนโดยเฉพาะ โดยครอบคลุมถงึวสัดุ อุปกรณ์ และวธิกีารทุกรปูแบบทีไม่เฉพาะ แต่สือ
เป็นเครืองมอืเท่านั !น เชน่ กจิกรรม การสาธติ การฉายภาพยนตร ์สไลด ์เทป กระดานชอล์ค การศกึษา
นอกสถานที นาฏการ การสมัภาษณ์ การสาํรวจ การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน การทดลอง ฯลฯ 
  คณะนิสติภาควชิาโสตทศันศกึษา( 2523: 3-6 ) ให้ความหมายของสือการสอนไว้ว่า 
สือการสอนหมายถึง วสัดุอุปกรณ์และวธิ ีการประกอบการสอน เพือใช้เป็นสือกลางในการสือ
ความหมายทีผู้สอนประสงค์จะส่งหรอืถ่ายทอดไปยงัผู้เรยีนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพสอดคล้องกบัที 
กองวชิาการ สาํนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2536: 22) ให้ความหมายของสือ
การสอนไวว้่าสือการสอนคือ สิงต่างๆ ทีอาจเป็นวสัดุ อุปกรณ์ หรอืเครืองมอื และวธิกีารทีครู
นํามาใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม เพือให้การเรยีนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
อย่างมปีระสทิธิภาพยิงขึ!นซึงใกล้เคยีงกบั คณิตา นิจจรลักุล.(2535: 2) ทีกล่าวว่าสือการสอน 
หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ และวธิีการหรอืกระบวนทีครูหรอืผู้สอนใช้ประกอบการสอน เพือช่วยใน
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ไปยงัผู้เรยีนเพือให้การเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพมากขึ!น และบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการสอน  
 จากการศกึษาเรืองความหมายของสือการสอนสามารถสรุปไดว้่า สือการสอนมคีวามสําคญั
ต่อผู้เรยีนเป็นอย่างยิงเพราะมส่ีวนช่วยในการทําให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้โดยผ่าน วสัดุ อุปกรณ์ ที
ครผููส้อนสรา้งขึ!นเพือใชใ้นการถ่ายทอดความรู ้ผูเ้รยีนจงึไดร้บัประสบการณ์ทีดแีละประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนจงึบรรลุจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ีครผููส้อนไดก้าํหนดไว ้ 
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 2.2 คณุค่าและประโยชน์ของสื�อการสอน 
  เชยีรศร ี ววิธิสริ.ิ ( 2527: 35-53)กล่าวไวว้่า คุณคา่และประโยชน์ของสือการสอนมหีลาย
ดา้น คอื 

1. ช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในแง่เกียวกบัเขา้ใจเนื!อหาไดแ้จ่มแจง้
ขึ!นในระยะเวลาสั !นมคีวามรูก้วา้ง และการเรยีนรูท้ีคงทน 

2. ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิประสบการณ์รว่มกนั 
3. ทาํใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
4. สรา้งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัผูเ้รยีน 
5. สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัทีดใีนการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้
6. ช่วยใหม้กีารเปลียนแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนไปในทางทีปรารถนาได ้
7. ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน ไม่เบือหน่าย และมคีวามสนใจในบทเรยีนยิง 

ขึ!น 
  ชาญชยั อนิทรสนุานนท.์(ม.ป.ป.:14)  ไดส้รปุคณุคา่และประโยชน์ของสือการสอนดงันี! 

1. เป็นศนูยร์วมความสนใจของผูเ้รยีน ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 
มากขึ!น 

2. ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดม้ากขึ!นมปีระสบการณ์กวา้งขวางขึ!นโดยใชเ้วลาน้อย 
3. ช่วยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ และแกป้ญัหาการเรยีนรูไ้ดด้ขีึ!น 
4. ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งมั นใจ ประทบัใจ และจดจําไดน้าน 
5. ช่วยใหผู้เ้รยีน เรยีนรูไ้ดด้ขี ึ!นจากประสบการณ์ทีมคีวามหมายรปูแบบต่างๆ 
6. ช่วยลดคาํบรรยายของผูส้อนใหน้้อยลง แต่ผูเ้รยีนเขา้ใจง่ายขึ!น 
7. ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความหมายของศพัทต่์างๆ ทาํใหเ้ดก็อา่นไดเ้รว็ขึ!น 
8. ช่วยใหข้้อจํากดัต่างๆ เกียวกบัรูปร่าง เวลา ระยะทาง การเคลือนไหว หรอืสิง

ยุ่งยากในการเรยีนรูน้้อยลงหรอืหมดไป 
9. ช่วยลดความสญูเปลา่ทางการศกึษาได ้เช่น ชว่ยลดเวลาการเรยีนการสอน ลด 

คา่ใชจ่้าย ลดจาํนวนผูส้อบตก ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึ!น ช่วยแกป้ญัหาการเรยีน
การสอนทั !งรายบุคคล การเรยีนกลุ่มย่อย และการเรยีนกลุ่มใหญ่ มปีระสทิธภิาพขึ!น 

 จากการศึกษาเรืองคุณค่าและประโยชน์ของสือการสอนสามารถสรุปไดว้่า สือการสอนเป็น
ตวักลางทีทําใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพราะสือการสอนเป็นวสัดุอุปกรณ์ทีผู้เรยีน
สามารถจบัต้องไดแ้ละสามารถทําใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง เมือนํามาสอนจงึทําให้เดก็ไดม้ี
ประสบการณ์ร่วมกนั ทําให้การเรยีนเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบือ และสามารถดงึดูดความสนใจ
ใหก้บัผูเ้รยีนได ้
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 2.3 ความสาํคญัของสื�อการสอน 
  กดิานันท์  มลิทอง. (2536: 79) สือการสอนนับว่ามบีทบาทอย่างมากในการเรยีนการ
สอน เนืองจากเป็นตวักลางช่วยใหก้ารสือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนดาํเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความหมายของเนื!อหาบทเรยีนไดต้รงกบัทีผูส้อนต้องการ สือการเรยีนการสอนเป็น
ทรพัยากรทีชว่ยในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

  คณติา นิจจรลักุล.  (2535:8) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของสือการสอนไวด้งันี! 
1. สือการสอนจะกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รยีน เกดิความรูส้กึอยากเรยีน 
2. สือการสอนช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในบทเรยีนใหง้า่ยขึ!น เพราะสือการสอนสามารถ 

แปลงจากนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม ทาํใหป้ระหยดัเวลาของผูส้อนไปไดม้าก 
3. สือการสอนสามารถเอาชนะเวลา สถานที และระยะทางได ้กล่าวคอื สือการสอน 

สามารถนําสิงทีเกดิขึ!นในอดตีกลบัมาใหเ้ราชมไดใ้นปจัจุบนั ไม่ว่าสิงนั !นจะเกดิในประเทศใด ห่างไกล
เพยีงใดกไ็มเ่ป็นอุปสรรค 

4. สือการสอนสามารถย่อขนาดของวตัถุทีใหญ่เกนิกวา่จะนําของจรงิๆมา
ประกอบการสอนได ้

5. สือการสอนทาํใหน้กัเรยีนจดจาํสิงทีควรจําไวไ้ดน้าน 
6. สือการสอนจะมส่ีวนเสรมิสรา้งความคดิรเิริมสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 

 จากการศกึษาเรืองความสําคญัของสือการสอนสามารถสรุปไดว้่า ความสําคญัของสือการสอน 
มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง เพราะสือการสอนเป็นเครืองมอืถ่ายทอดความรูไ้ปสูผู่เ้รยีน โดยสามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรยีน ซึงสือการสอนเปลียนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ ทําให้ผู้เรยีน
สามารถจบัตอ้งสือและเรยีนรูส้ ือไดท้กุทีทุกเวลา พรอ้มทั !งช่วยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
 

2.4 ประเภทสื�อการเรียนการสอน 
 เกอรล์คั  และ อลิ ี(Gerlack and  Ely.,1971: 287-289)  ไดแ้ยกสือการสอนเป็น7  

ประเภท คอื 
1. ของจรงิ และตวับุคคล รวมทั !งสภาพการณ์ทีเกดิขึ!นจรงิๆ เช่น การสาธติ การ 

ทดลองการศกึษานอกสถานที 
2. สือการสอนประเภทภาษาพดูหรอืภาษาเขยีน หมายถงึ คาํพดู ตํารา วสัดตุพีมิพ ์ 

คาํอธบิายในสไลด ์ฟิลม์สตรปิ สไลด ์เป็นตน้ 
3. วัสดุกราฟฟิค เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ การ์ตูน แผนที ลูกโลก 

ภาพวาด วสัดุ ประเภทนี!นอกจากจะนํามาใชโ้ดยตรงแล้ว ยงัปรากฏ อยู่ในตํารา แบบเรยีน หนังสอื
อา้งองิต่างๆ บนแผน่ภาพโปรง่แสง ในฟีลมสตรปิ สไลด ์เป็นตน้ 



16 
 

4. ภาพนิง  เป็นภาพทีไดจ้ากการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ ภาพถ่ายทั วไป อาจใชโ้ดยลาํพงั 
หรือใช้กับเครืองฉายภาพทึบแสงขยายให้มีขนาดตามต้องการ นอกจากนี!ยังหมายถึง สไลด์ 35 
มลิลเิมตร ซึงเป็นสไลด์ทีใชก้นัทั วไป ไดจ้ากการถ่ายดว้ยฟิล์มขนาด 35 มลิลเิมตร ฟิล์มสตรปิทีถ่าย
ดว้ยฟิลม์ ขนาดเดยีวกบัสไลด ์

5. ภาพเคลือนไหว ไดแ้ก่ ภาพยนตร ์โทรทศัน์ 
6. เสยีงบนัทกึ ได้แก่ เสยีงจากเทปบนัทกึเสยีง จากแผ่นเสยีง จากร่องเสยีงของ

ฟิล์มภาพยนตร์ วสัดุประเภทนี!จัดอยู่ในสือการสอนประเภทการพูดและการเขียนด้วยและต้องใช้
อุปกรณ์อืนประกอบจงึจะไดย้นิเสยีง 

7. สือประเภทโปรแกรม เป็นสือการสอนทีแสดงขั !นตอนในสิงทีจะสอนอาจใชส้ือ 
ประเภทสญัลกัษณ์ทศัน์วสัดหุรอืโสตวสัดุรวมกนั เช่น บทเรยีนแบบโปรแกรม บทเรยีนสําเรจ็รปูทีใช้
กบัเครืองช่วยสอนหรอืคอมพวิเตอร ์
 ประเภทของสือการเรยีนการสอน เดอ คฟีเฟอร ์(De Kieffer) อา้งจากกดิานันทม์ลทิอง 
( 2543:79) ไดแ้บ่งสือเป็น 3 ประเภท 

1. สือประเภทใชเ้ครืองฉาย (Projected Aids) ไดแ้ก่เครืองฉายภาพยนตร ์เครือง 
ฉายแผ่นโปรง่ใส เครืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 

2. สือประเภทไม่ใชเ้ครืองฉาย (NoProjected Aids)ไดแ้ก่ รปูภาพ แผนภูม ิของ
จรงิ ของจาํลอง เป็นตน้ 

3. สือประเภทเครืองเสยีง (Audio Aids)ไดแ้ก่ เครืองบนัทกึเสยีง แผน่เสยีง วทิยุ  
เป็นตน้ 
 จากการศึกษาเรืองประเภทสือการเรยีนการสอนสามารถสรุปได้ว่า ประเภทสือการเรียน 
การสอนมอียู่หลายรปูแบบ มสีือการสอนแบบของจรงิหรอืตวับุคคล สือการสอนประเภทภาษาพดูหรอื
ภาษาเขียน สือการสอนประเภท ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลือนไหว แผนที วสัดุ ซึงสือดงักล่าว 
ลว้นแต่มปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีน แต่ครผููส้อนควรเลอืกสือทีเหมาะสมกบัตวัผูเ้รยีนหรอืสภาพแวดลอ้ม 
 

 2.5 หลกัการเลือกสื�อการสอน 
  นิพนธ์  ศุขปรดี.ี  (2545:39) กลา่วไวว้า่การเลอืกสือเป็นสิงสาํคญัในระบบสือสาร  เพราะ
การสือสารจะประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั !น ส่วนหนึ งขึ!นอยู่กับสือทีใช้ในระบบ 
การเลอืกสือ โดยทั วไปมเีกณฑใ์นการเลอืกสือดงันี! 
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1. เลือกสือทีสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของการสือสารทีมีประสิทธิภาพนั !น
จําเป็นตอ้งกําหนดจุดมุ่งหมายในรปูของพฤตกิรรม ซึงครอบคลุมพฤตกิรรม 3 ประเภท คอื พุทธพสิยั 
ทกัษะพสิยั และจติพสิยั ทั !งนี!เพราะจุดมุ่งหมายของการส่งสารต่างกนัย่อมใหป้ระสบการณ์การรบัสารที
ต่างกนัการเลอืกสือทีในการสือสารจงึต้องใหส้อดคล้องกบัจุดมุ่งหมายดงักล่าว โดยพยายามเลอืกสือ
ส่งเสรมิให้ผู้รบัสารไดม้ีส่วนร่วมในการสือสารอย่างจรงิจงั และให้ขอ้มูลย้อนกลบัเพือใหเ้ขาไดม้กีาร
เปลียนแปลงพฤตกิรรมสดุทา้ยไปตามจุดมุง่หมายทีตอ้งการ 

2. เลือกสือทีสอดคล้องกบัลักษณะการตอบสนอง และพฤติกรรมขั !นสุดท้ายของ
ผู้รบัสารทีคาดหวงัจะให้เกิดขึ!น พฤติกรรมของผู้รบัสารจะเกิดขึ!นได้ถ้าผู้รบัสารมีความพงึพอใจใน
กจิกรรมและประสบการณ์ทีไดร้บั ความพงึพอใจย่อมก่อใหเ้กดิการส่งสารอย่างมปีระสทิธภิาพดงันั !น
การเลอืกสือสารจงึควรเลอืกสือทีจะช่วยให้ผูร้บัสารเกดิความสนใจ มกีารตอบสนองและเปลียนแปลง
พฤตกิรรมตามทีคาดหวงั 

3. เลอืกสือในการสือสารทีเหมาะสมกบัความสามารถและประสบการณ์เดมิของแต่ละ 
คน 

4. ผู้ส่งสารควรง่าย และอยู่ในขอบเขตความสามารถของผู้รบัสารผู้ส่งสารแต่
ละคนจะตอ้งช่วยใหผู้ร้บัสารสามารถรบัประสบการณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีและไม่จําเป็นต้องใชส้ือเดยีวกนักบั
ผูร้บัสารทกุคน เพราะสือบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกบัผูร้บัสารบางคน ดงันั !นการเลอืกสือจงึจาํเป็นต้อง
คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล กลุ่มคนและมวลชน 

5. เลือกสือทีพอจะหาได้และอํานวยความสะดวกในการใช้ การเลือกสือมาใช้
ในการสือสารจะต้องคาํนึกถงึความสะดวกสบายในการนําสือนั !นมาใชด้ว้ย และไม่จําเป็นตอ้งใชส้ือทีมี
ราคาแพงเสมอไป ทั !งนี!ข ึ!นอยู่ว่าจะหาสือชนิดใดได้บ้างทีสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย เพือช่วยให้เกิด
ประสทิธภิาพการสือสารสงูสดุ  
  โนเอลและลโีอนารด์ ( Noel and Leonard .1962: 26-28) ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืก
สือการสอนประกอบในชั !นเรยีนดงันี! 

1. เหมาะสมกบัอายุและสตปิญัญาของนักเรยีน 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์เดมิของนักเรยีน 
3. เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัเรยีน 
4. เหมาะสมกบัเนื!อเรืองทีสอน 
5. มลีกัษณะน่าสนใจ 
6. ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการสอน 
7. ไมท่าํใหเ้สยีเวลาในการใชม้ากจนเกนิไป 
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8. ใหค้วามคดิรวบยอดทีงา่ยและไม่ซบัซอ้นจนเกนิไป 
9. เป็นแบบงา่ยๆ 
10. ช่วยใหน้ักเรยีนเขา้ใจเนื!อหาดขีึ!น 
11. ช่วยในการเสรมิสรา้งทศันคตทิีดตี่อนกัเรยีน 
12. ช่วยเพิมทกัษะใหแ้กน่ักเรยีน 
13. ใหผ้ลดต่ีอการเรยีนการสอนมากทีสุด 
14. มรีาคาไม่แพงจนเกนิไป  

 
 จากการศกึษาหลกัการเลอืกสือการสอนสามารถสรุปไดว้่า หลกัการเลอืกสือการสอน ควรเลอืก
สือการสอนให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายหรอืเป้าหมายทีผู้สอนกําหนดไว้ โดยสือการสอนทีเลือกควรมีความ
น่าสนใจซึงสือทีดคีวรตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผู้เรยีน รวมทั !งผูเ้รยีนควรไดร้บัประสบการณ์ จากการ
เรยีนรูจ้ากสือไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 
 จากการศึกษาเอกสารเกียวกับสือการสอนสามารถสรุปได้ว่า สือการสอนมีประโยชน์และมี
บทบาทเป็นอย่างยิงต่อการจดัการเรยีนการสอนเพือให้เกดิประสทิธภิาพในการเรยีน นอกจากนี!ประเภท
ของสือการสอนก็มอีย่างหลากหลาย ดงันั !นครูผู้สอนควรเลอืก สือการสอนทีเหมาะสมแก่ตวัผู้เรยีนเพือ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
 ดงันั !นผู้วจิยัจงึสนใจทีจะศกึษาและสร้างสือแบบเรยีนทีเป็นภาษาเขยีนประกอบด้วยภาพวาด
เป็นเรืองราว ทีสรา้งขึ!นเพือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและสามารถตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
ทั !งนี!เพือใหผู้ไ้ดเ้รยีนรูส้ือการสอนทีก่อใหเ้กดิความสุข ความพอใจ อกีทั !งยงัเหมาะสมกบัพฤตกิรรมและ
วยัของผูเ้รยีน 
 

3. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
 3.1 ความหมายของคาํว่า “อตัลกัษณ์” 
  Richard  Jenkins. (1996: 3-4) ไดใ้หค้วามหมาย อตัลกัษณ์ มคีวามหมายสองนัยยะดว้ยกนั 
คอื ความเหมอืนและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีแตกต่างกนัออกไป 
  ประสทิธิ q  ลปีรชีา ( 254: 14) กล่าวถงึ อตัลกัษณ์ ไวว้า่ เอกลกัษณ์มทีั !งระบบปจัเจก  
( individual ) และอตัลกัษณ์รว่มของกลุ่ม ( collective ) ซึงบุคคลหนึงอาจมหีลายอย่างอตัลกัษณ์อยู่ใน
ตวัเอง  
 จากการศกึษาความหมายของ ความหมายของอตัลกัษณ์ สามารถสรุปไดว้่า อตัลกัษณ์ หมายถงึ 
ลกัษณะเฉพาะตน ทีตวับุคคลสรา้งขึ!นเพือสรา้ง ขอบเขตทีมคีวามชดัเจน โดย มที ั !งอตัลกัษณ์ทีเป็นปจัเจก 
และอตัลกัษณ์รว่ม 
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ความคดิ 
รวบยอด 

ในการสอน 

ความคดิรวบยอด
ของแบบเรยีน 

ความคดิรวบ
ยอดในการเรยีน 

ความคดิรวบยอดในการเรยีนรู ้

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

 3.2 ความหมายของแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
  หทัย  ตันหยง (2532:498) ได้ให้ความหมายของแบบเรียนอัตลักษณ์ไว้ว่า แบบเรียน 
อตัลกัษณ์ หมายถึง สือทีครูผู้สอนสร้างสรรค์ขึ!นมาดว้ยจนิตนาการความรู้สกึนึกคดิและจิตสํานึกของ
ตนเอง เพือทีจะตอบสนองการเรยีนรู้ของผู้เรยีน โดยมีคุณสมบตัิทีส่งผลให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ ซึง
แบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นสือทีสามารถสรา้งสิงทีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมได ้ 
 
 3.3 ที�มาของแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
  หทยั ตนัหยง (2532:498) กล่าวถงึ สาเหตุของการเกดิแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไวว้่า แบบเรยีน 
อตัลกัษณ์เกดิจากการทีครูผู้สอนต้องการใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคดิ ซึงเป็นพื!นฐานที
สําคญัสําหรบัการเรยีนรู้ จึงสรา้งแบบเรียนอตัลกัษณ์ขึ!น ด้วยการนําความคดิรวบยอดของบทเรยีนมา
ผนวกเขา้กบัความคดิรวบยอดในการสอนของครแูละความคดิรวบยอดในการเรยีนของผูเ้รยีน โดยพจิารณา
ถงึความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและธรรมชาตขิองผูเ้รยีน เพือทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้
อยา่งแทจ้รงิตามศกัยภาพของตนเอง 
 

        คร ู                     หลกัสตูร          ผูเ้รยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ1ความคดิรวบยอดในการสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 

  ทีมา:  หทยั ตนัหยง.  (2532).  รายงานการวจิยัสรา้งหนงัสอืเรยีนเลม่เลก็เชงิวรรณกรรม 

เพื �อเป็นสื �อพฒันาการอ่าน ในระดบัประถมศกึษา.  หน้า498. 
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 การศึกษาสาเหตุของการเกิดแบบเรียนอตัลักษณ์สามารถสรุปทีมาของการเกิดแบบเรียน  
อตัลกัษณ์ได้ว่า แบบเรยีนอตัลกัษณ์เกดิจากครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้แบบเรยีนทีสอดคล้อง
เหมาะสมกบัตวัผู้เรยีน โดยเกดิจากการนําความคดิรวบยอดของแบบเรยีนผนวกกบัความคดิรวบยอดใน
การสอนและการเรยีน 
 
 3.4  กระบวนและวิธีการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
  หทยั ตนัหยง.  ( 2532: 502-503)กระบวนและวธิกีารสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ มขีั !นตอน
การสรา้งดงันี!  
 
  ขั !นที 1 การวางเคา้โครงเรือง   
  (คดิเรือง        ผูกเรือง         แก่นสาระ        พฤตกิรรม         ภาพพจน์        กลุ่มเป้าหมาย) 
 
                 ขั !นที 2 การวางเคา้โครงแบบเรยีน  
(กาํหนดเรือง       แนวเรือง          ความคดิรวบยอด           ขอ้มลู             รปูแบบภาษา,ภาษา) 
 
ขั !นที 3 การประสานแนวคดิกบัเคา้โครงเรือง 
 (เลอืกชือเรือง         ร่างเนื!อเรือง        ผูกปม          ปรบัถอ้ยคาํ        ร่างตน้ฉบบั            ตรวจแกไ้ข) 
 
                 ขั !นที 4 การเขยีนเรืองและการกําหนดสดัสว่น  
(กําหนดชือเรือง         วเิคราะห์ร่างเนื!อเรือง           กําหนดอรรถลกัษณ์          แบ่งฉาก         กําหนด
 ภาพ           ตรวจสอบขอ้มลู) 
 
 ข ั !นที 5 การร่างตน้ฉบบัแบบเรยีน  
(ปก          ส่วนประกอบ           รา่งเนื!อหาบทตอน          การปรบัฉาก         จดัหน้า         รา่งรปูเล่ม) 
 
  ข ั !นที 6 การจดัรปูเล่มตน้ฉบบั  
(จดัปก          ส่วนประกอบใกลป้ก           เนื!อหาบทตอน           กจิกรรม        ภาคผนวก            
อา้งองิ       ขอ้เสนอการพมิพ)์  
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 จากการศึกษาเรืองกระบวนและวิธีการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์สามารถสรุปได้ว่ากระบวน 
 และวธิีการสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ มีทั !งหมด 6 ขั !นตอน คอื การวางเคา้โครงเรือง การวางเคา้โครง
แบบเรยีน การประสานแนวคดิกบัเคา้โครงเรือง การเขยีนเรืองและการกําหนดสดัส่วน การร่างต้นฉบบั
แบบเรยีน และ การจดัรปูเล่มตน้ฉบบั 
 

 3.5ประโยชน์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  ประโยชน์แบบเรยีนอตัลกัษณ์ หทยั ตนัหยง(2532: 72) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบเรยีนอตัลกัษณ์
ประโยชน์ดงันี!  
   1. ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูผ้า่นจุดประสงคไ์ดแ้น่นอนยิงขึ!น    
   2. ชี!จดุสาํนึกการเรยีนโดยตรงในแต่ละความคดิรวบยอด 
   3. สือเชงิวเิคราะหก์ารเรยีนความคดิรวบยอด 
   4.   ช่วยเสรมินําไปสู่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
   5. สือสนองการเรยีนรูป้วงชนครอบคลุมการใชป้ระโยชน์ไดท้กุหอ้งเรยีน 
   6. ช่วยควบคมุเชือมโยงระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 
   7. เชือมโยงการเรยีนรูใ้หเ้ป็นเอกภาพ 

8. เกดิความรูส้กึรว่มระหวา่งบุคคล 
9. เกดิศูนยร์วมความสนใจในการเรยีนรู ้
10. เกดิบรรยากาศเรยีนรูท้ีสนุกสนานจากสือ 

   
  นอกจากนี! หทยั ตนัหยง (2532: 503) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ว่ามทีั !ง
ต่อตวัของผูเ้รยีนและครผููส้อน ดงันี! 
  ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 
  แบบเรยีนอตัลกัษณ์ เป็นสือทีสามารถตอบสนองจุดประสงคข์องการเรยีนหรอืแกป้ญัหาการ
เรียนไดอ้ย่างแน่นอนและตรงจุด สือแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นสือทีทําให้นักเรยีนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละการทาํงานร่วมกนัอกีสอนตนเองในสิงทีเรยีนรู้ได ้ซึงนับว่าเป็นการเรยีนรู้
อย่างแท้จรงิ และเป็นการเรยีนรูท้ีปยงัระสบความสําเรจ็อย่างยิง กล่าวคอื ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละสรา้ง
องคค์วามรูไ้ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม รวมทั !งสามารถนําความรูท้ีไดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แกต่นเอง 
  ประโยชน์ต่อครผููส้อน 
  แบบเรยีนอตัลกัษณ์ เป็นสือการสอนทีทําให้ครูไดแ้สดงความรู ้ความสามารถ จติวญิญาณ
ความเป็นครู และจิตวิญญาณในการสอนรวมทั !งได้มีโอกาสสร้างเจตคติทีดีต่อการสอน และสร้าง
ความสามารถในการสอนให้ดขีึ!น  โดยการนําบทเรยีนมาปรุงรสให้เป็นเรืองราวการสอนสาํหรบัเดก็หรอื
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สรา้งสือการสอนทีเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละกระตุน้ความสนใจของผู้เรยีน  ซึงเป็นคุณสมบตัขิองคร ู
ทีแทจ้รงิ 
 จากการศกึษาประโยชน์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์สามารถสรปุประโยชน์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์
ไดว้่า สือเรยีนอตัลกัษณ์มปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนและผูส้อน แบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นสือทีสนองใหผู้เ้รยีนรูไ้ด้
ตรงจุดประสงค์ได้อย่าแน่นอน เพราะเป็นสือทีครูสร้างขึ!นเพือให้ตรงกบัพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผูเ้รยีน ซึงสือแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นสือวเิคราะห์ พรอ้มทั !งช่วยส่งเสรมิไปสู่การจดักจิกรรมและส่งเสรมิ
บรรยากาศใหน่้าเรยีนยิงขึ!น และสาํคญัแบบเรยีนอตัลกัษณ์สามารถสรา้งความสนใจแก่ผูเ้รยีนได ้
 
 3.6 คณุลกัษณะสาํคญัของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 

  การจดัทําแบบเรยีนอตัลกัษณ์ คอื การสร้างสือการสอนทีมลีกัษณะเป็นบทเรียนทีปรุงรส 
การสอนใหเ้ป็นทีสนใจต่อการเรยีนรูม้ากกว่าบทเรยีนแบบปกต ิโดยแบบเรยีนอตัลกัษณ์จะประกอบไปดว้ย
รสวรรณกรรมดงันี!(หทยั ตนัหยง.  2532: 504) 
  รส คอื สิงทีชวนใจใหน่้าอ่าน น่าตดิตาม เชน่ ความสนุก ความทา้ทาย  เป็นตน้ 
  อลงัการ คอื  ความมสีสีนั  งดงามของสิงทีเรยีนรู ้ มสีิงเรา้ใจ  ตืนตาตืนใจ  ไมซ่มึเซา 
เหงาหงอยหรอืเครยีด  เป็นตน้ 
  คณุากร คอื ความมคีณุคา่ เป็นบ่อเกดิของคณุธรรมทั !งหลาย เรยีนรูแ้ลว้สรา้งสรรค ์
คณุธรรมใหเ้กดิขึ!น  
  โดยลกัษณะเด่นของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ คอืเป็นแบบเรยีนทีประกอบดว้ยเนื!อหา 2 ส่วน 
คอื ส่วนแรกเป็นเนื!อหาทีมลีกัษณะเป็นนิทานหรอืเรืองราวเชงิวรรณกรรม ทีมภีาพประกอบ ส่วนที 2 
เป็นกระบวนการใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิาน โดยมอีงคป์ระกอบ 5 ข ั !นตอนดงันี! 

1. กาํหนดเป้าหมาย 
2. การแจกแจงวสัด ุ
3. การวางแผนการทาํงาน 
4. การปฏบิตังิานตามแผน 
5. การแสดงผลงานทีเกดิขึ!น 

 
 จากการศึกษาของคุณลักษณะสําคญัของแบบเรียนอตัลกัษณ์สามารถสรุปได้ว่า แบบเรียน 
อตัลักษณ์ คอื เป็นแบบเรียนทีประกอบด้วยเนื!อหาทีเป็นเรืองราวเชิงวรรณกรรม โดยมีภาพประกอบ 
พรอ้มทั !งดว้ยรสทีหลากหลาย ทาํใหแ้บบเรยีน อตัลกัษณ์มสีสีนั มคีวามตืนตาตืนใจ 
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 3.7บทบาทของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  หทยั ตนัหยง (2532: 505) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไวว้า่ การจดัการ 
เรยีนการสอนนั !นมกีารพฒันาอย่างต่อเนือง แต่ผลสมัฤทธิ qทางการเรยีนของผูเ้รยีนยงัไม่เป็นทีน่าพอใจมาก
นักเพราะการเรยีนการสอนนั !น ไม่ประสบความสําเรจ็ในการสอนใหค้นคดิเป็น ทั !งนี!เพราะขาดการส่งเสรมิ 
“อตัลกัษณะ สร้างสรรค์” ของตวัครูและผู้เรียน สือเรียนอตัลกัษณ์เป็นสือทีสามารถจะส่งเสรมิให้แก้ไข
ปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนทีไม่เป็นทีน่าพอใจได้ หากครูเปลียนแนวคดิในการเรยีน จากการสอน
แบบเดมิ มาสู่การสอนแบบใหม่ คอื การสร้างแบบเรยีนขึ!นมาใช้ในการสอน โดยไม่ต้องอาศยัแบบเรยีน 
จากสาํนักพมิพ ์

 
 จากการศกึษาบทบาทของแบบเรยีนอตัลกัษณ์สามารถสรุปบทบาทของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ได้
ว่า แบบเรยีนอตัลกัษณ์มบีทบาทในการแกไ้ขปญัหาในการจดัการเรยีนการสอน ทีไม่มีความน่าสนใจอีก 
ทั !งยงัแก้ไขปญัหาในด้านให้ผู้เรียนคิดเป็น เพราะปจัจุบนัผู้เรยีนขาดการส่งเสรมิในการแสดงความคดิ
สรา้งสรรคข์องตนออกมา 
 

 3.8ทฤษฏีที�นํามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
  กาเย ่(Gagne) ไดแ้สดงลาํดบัขั !นตอนการสอน (Instructional Events) และลาํดบัการเรยีน 
การสอน (Instructional Phases) โดยสรปุไดด้งันี! 
  ลําดบัการสอน (Instructional Events) 
  การจดัลาํดบัการสอนนี! ผูส้อนควรยดึหลกัการสอนทีวา่ การสอนขั !นแรกนั !นตอ้งสรา้ง 
ความคดิหรอืเรา้ความสนใจให้เกิดขึ!นต่อผู้เรยีนเสยีก่อน แลว้จงึแจ้งจุดประสงค์การเรยีนการสอนเพือให้
ผูเ้รยีนไดร้บัรู ้ซึงสามารถแสดงเป็นขั !นลําดบัการสอนไวด้งันี! (Gagne.1977 :303-318) 

1. กระตุน้พลงัแรงจงูใจ (Activating Motvation) 
2. กาํหนดเป้าหมายแกผู่เ้รยีน (Informing the Learner of the Lesson Objectives) 
3. ชี!นําใหส้นใจไตรต่รอง (Directing Attention) 
4. เรา้ใหร้ะลกึทบทวน (Stimulation Recall) 
5. แนะแนวการเรยีน (Providing Learning Guidance) 
6. สรา้งเสรมิความคงทนในการเรยีนรู ้(Enhanting Retention) 
7. เอื!ออาํนวยปจัจยัถ่ายโยงการเรยีนรู ้(Promoting Transfer of Learning) 
8. จดัใหม้ภีาคปฏบิตังิาน (Eliciting Performance) 
9. จดัใหม้กีารตรวจผลงานยอ้นกลบั (Providing Feedback) 
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  ลาํดบัการเรยีนรู ้(Instructional Phases) 
  ลาํดบัการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการภายในตวัผูเ้รยีนซึงเมือไดร้บัการสอนแลว้จะ 
เกิดขึ!นโดยมีสมัพนัธ์สอดคล้องกนั และเมือผู้เรียนได้รบัการสอนซึงผู้สอนได้กระตุ้นพลงัแรงจูงใจแล้ว
ผูเ้รยีนจะเกิดแรงจูงใจในการเรยีนการสอนขึ!น ซึงสามารถแสดงเป็นลําดบัขั !นตอนไว้ดงันี!  (Gagne.1974: 
28) 

1. การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation Phase) 
2. การรบัรู ้ (Apprehensing Phase) 
3. การสาํนึกรู ้(Acquisition Phase) 
4. การปรบัแต่ง (Retention Phase) 
5. การระลกึทบทวน  (Recall Phase) 
6. สรปุหลกัการ (Generallzation Phase) 
7. การแสดงพฤตกิรรม (Performance Phase) 
8. การแสดงผลยอ้นหลงั ( Feedback Phase) 

 
  เพยีเจต ์(Piaget J. 1950 ) เพยีเจตไ์ดแ้บ่งพฒันาการทางสตปิญัญาออกเป็น 4 ขั !น 

1. ขั !นพฒันาการดา้นประสาทสมัผสั (Sensorimotor Period) 
2. ขั !นเตรยีมสาํหรบัความคดิทีมเีหตุผล (Preparation Period) 
3. ขั !นคดิอยา่งมเีหตุผลเชงิรปูธรรม (Concrete Period) 
4. ขั !นคดิอยา่งมเีหตุผลเชงินามธรรม (Formal Operational Period) 

 
 จากการศกึษาทฤษฏทีีนํามาใชใ้นการสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ สามารถสรุปทฤษฏทีีนํามาใช ้ใน
การสร้างแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ได้ว่า ทฤษฎีทีนํามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์มี 2 ลําดบัข ั !นคอื 
ลําดบัการสอนและลําดบัการเรยีนรู้ ซึงผู้สอนยดึหลกัการสร้างแบบเรยีนอตัลกัษณ์โดยเร้าให้ผูเ้รยีนเกิด
ความสนใจในการเรยีน จากนั !นจงึแจงจุดประสงค์ให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้สาํหรบัดา้นการเรยีนรู ้คอืปฏิกริยิา
หรอืการตอบสนองของผูเ้รยีนตามลาํดบัขั !น โดยเกดิจากการไดร้บัการกระตุน้และแรงจงูใจจากการสอน 
 การศึกษาแบบเรียนอัตลักษณ์ของผู้วิจ ัยพบว่าแบบเรียนอัตลักษณ์เป็นแบบเรียนทีสร้าง
สรา้งสรรค์ขึ!นมาจากความรูส้กึนึกคดิ เพือทีจะแก้ไขและพฒันาการจดัการเรยีนการสอน ซึงลกัษณะของ
แบบเรยีนอตัลกัษณ์คอื เป็นแบบเรยีนทีมลีกัษณะเป็นนิทานเชงิวรรณกรรม และอกีสว่นหนีง คอื มลีกัษณะ
ให้ผู้เรียนปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน  โดยแบบเรียนอตัลกัษณ์เกิดจากครูผู้สอน นําความคดิรวบยอดของ
บทเรียนมาผนวกกบัความคดิรวบยอดของครูและความคิดรวบยอดของผู้เรียนเพือนํามาพิจารณาตาม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติของผู้เรียน จึงทําให้เห็นลักษณะหรือการกระทําของผู้เรียนทีชดัเจนขึ!น 



25 
 

นอกจากนี!แบบเรยีนอตัลกัษณ์ยงัมปีระโยชน์ทั !งต่อตวัผูเ้รยีนและครผููส้อน โดยดา้นต่อตวัผูเ้รยีนคอื เป็นสือ
ทีสามารถตอบสนองต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดแ้น่นอน ทําใหผู้เ้รยีนตวัครผููส้อนเกดิการปฏบิตังิานร่วมกนั 
เป็นสือทีเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมและความสนใจ ด้านประโยชน์ต่อตัวผู้สอนคือ เป็นการแสดง
ความรู ้ความสามารถ ในการสรา้งสือเพือทีจะนํามาแกไ้ขปญัหาในการจดัการเรยีนการสอน ทีครูผู้สอนได้
ประสบเอง  
 จากการศกึษาดงักล่าวผูว้จิยัสนใจทีจะสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ซึงแบบเรยีนอตัลกัษณ์สามารถ
ตอบสนองจุดประสงค์ของการเรยีนหรือแก้ปญัหาการเรยีนได้อย่างแน่นอนและตรงจุด เพราะแบบเรยีน 
อตัลกัษณ์เป็นแบบเรยีนทีครผููส้อนสรา้งขึ!นจากประสบการณ์และปญัหาทีครไูดพ้บเอง แบบเรยีนอตัลกัษณ์
ยงัเป็นสือทีเป็นจุดรวมของการทาํกจิกรรมเพือใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะในการทาํงาน 
 
4. เอกสารเกี�ยวข้องกบักระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 

4.1 ความหมายกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  บทัทอน (Button. 1974: 1-2) กล่าววา่ การเป็นมนุษยย์่อมตอ้งสือสารและมคีวามสมัพนัธ์กบั
บุคคลอืน ซึงหมายถงึ เราต้องอยู่ในสงัคมดว้ยเหตุนี!การทํางานกลุ่มจงึตอ้งจดัขึ!นมาโดยมจุีดมุ่งหมายที
จะชว่ยสง่เสรมิใหม้นุษยเ์รยีนรูเ้กียวกบัการตดิต่อสมัพนัธ์กบัคนอืนๆในบรรยากาศทีส่งเสรมิซึงกนัและ
กันผู้ทีเข้าร่วมทํางานกลุ่มจะพยายามช่วยกลุ่มและช่วยเหลือแต่ละคนเพือให้งานของกลุ่มไปสู่
จุดมุ่งหมายทีตอ้งการ 

ศุภวดบีุญญวงศ์ (2527: 2) กลา่ววา่กจิกรรมกลุม่หมายถงึการรว่มกนัวางแผนการ 
แลกเปลียนประสบการณ์ระหวา่งสมาชกิต่อสมาชกิภายในกลุ่มหรอืสมาชกิต่อกลุ่มหรอืกลุ่มต่อ 
สมาชิกซึงมีผู้นํากลุ่มซึงได้รบัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีช่วยส่งเสรมิสนับสนุนให้สมาชิกมีการ 
ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้สมาชิกไดพ้ฒันาบุคลิกภาพทีเป็นประโยชน์ต่อ 
การทาํงานกลุ่มไดเ้รยีนรูเ้กียวกบัการทาํงานกลุ่มและกลุ่มไดป้ระสบผลสาํเรจ็ในการทาํงาน 
  นพนธ์  จติต์ภกัด ี (2528 :3)   ใหค้วามหมายของการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่มไวว่้า หมายถงึ 
การทีหลายคนมาทํางานดว้ยกนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั ทุกคนในกลุ่มจงึมใีจตรงกนั ทํางานรว่มกนั
ใหเ้ตม็ทีสดุฝีมอืและประสานงานกนัอย่างด ีเพือแกป้ญัหาต่างๆ ใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
  ณฐัดนัย  อนิทรสขุศร ี (2526 : 4-5)  ไดก้ล่าวถงึกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มอย่างมรีะแบบ
แผนในลกัษณะต่อเนือง ทีเรียกว่ากระบวนการพฒันาและเสริมสร้างทีมงาน ซึงก็คือกระบวนการและ
ขั !นตอนในการทาํงานกลุ่มนั นเอง 
  เบญจวรรณศรสีุรยิกานนท์ (2534 : 6) ไดใ้หค้วามหมายของการทํางานกลุ่มว่าการ
กระทํากจิกรรมร่วมกนัของบุคคลอย่างมขี ั !นตนเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายทีต ั !งไวข้ึ!นตอน
การทาํงานกลุ่มมทีั !งสิ!น 6 ขั !นตอนดงันี! 



26 
 

1. การกําหนดขอ้ตกลงในการทาํงานหมายถงึการหาแนวทางในการทาํกจิกรรม 
ร่วมกันได้แก่การกําหนดบทบาทของบุคคลในกลุ่มการยอมรับฟงัความคิดเห็นทีแตกต่างกัน 
การรว่มมอืรว่มใจกนัทาํงานไม่แขง่ขนักนั 

2. การวางแผนการทํางานหมายถงึการคดิหรอืตดัสนิใจล่วงหน้าวา่จะทาํอะไร 
จะทาํอย่างไรและมขี ั !นตอนอย่างไร 

3. การแบ่งงานและการทาํงานตามแผนหมายถงึการรูจ้กัมอบหมายงานใหแ้ก่ 
สมาชกิตามความถนดัและความสามารถอย่างทั วถงึและทาํงานตามทีไดร้บัมอบหมาย 

 4.  การแก้ปญัหาในการทาํงานหมายถึงการขจัดข้อสงสยัให้หมดไปได้แก่ 
การทําความเขา้ใจการดาํเนินการแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยโดยเลอืกวธิทีีเหมาะสม 

5.  การเสนอผลงานหมายถงึการรายงานผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นทีทราบไดแ้ก ่
การใชว้ธิกีารรายงานผลเพือเรา้ความสนใจ 

6. การสรปุและการประเมนิผลหมายถงึการรบัขอ้มลูป้อนกลบัเพือใชใ้นการ 
ปรบัปรงุการทาํงานกลุ่ม 
 ทศวร มณีศรขีาํ (2539: 21) ไดก้ล่าวว่ากจิกรรมกลุ่มหรอืกระบวนการในการทาํงาน 
กลุ่มคอื วธิกีารศกึษาจะมลีกัษณะเป็นการศกึษาจากประสบการณ์และการปฏบิตัจิรงิโดยผูศ้กึษาจะเขา้ไป
มสีว่นรว่มในประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิตามทีจดัขึ!นซึงลกัษณะดงักล่าวทาํใหผู้ศ้กึษาไดศ้กึษา
ดว้ยความสนุกสนานมชีวีติชวีาและทา้ทายความคดิ ความสามารถของแต่ละคนรวมทั !งสมาชกิแต่ละคนยงั
ไดป้ระสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวางจากสมาชกิคนอืนๆดว้ย 
 

  จากการศกึษาความหมายกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม สามารถสรุปไดว้่า กระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มหมายถึงกระบวนการทีทําให้ผู้เรียนเกิดการทํางานร่วมกนัอย่างมีระบบแบบแผน มีเป้าหมาย
เดยีวกนั ซึงกระบวนการในการทาํงานกลุ่มเป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิประสบการณ์และการปฏบิตังิานจรงิ 
เข้าใจถึงหลกัการแก้ปญัหาทีเกดิขึ!น รู้จกัปรบัตวัในการทํางาน ทําให้ผู้เรยีนสามารถทํางานร่วมกบัผู้อืนได้
อยา่งมคีวามสขุ 

 
 4.2 ความสาํคญัของกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 

  สุคนธ ์ สนิธพานนท์ และคณะ. ( 2554: 121-122)  ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการในการทํางาน
กลุม่มคีวามสาํคญัคอืใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานรว่มกนัและมรีะบบ ดงันี! 
  การทํางานเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการฝึกทํากิจกรรมทีมผีู้นําและมกีารแบ่งหน้าทีความ
รบัผดิชอบ โดยกระบวนการในการทาํงานกลุ่มมตีั !งแต่ 2 คนขึ!นไป แต่ละคนมบีทบาททีแตกต่างกนัตาม
หน้าที คอืม ีผูนํ้ากลุ่ม และสมาชกิในกลุ่ม ผูนํ้ากลุ่มมกีารเสนอความคดิเหน็พรอ้มกบัรบัฟงัความคดิเหน็
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ของสมาชกิอย่างมเีหตุผล และสมาชกิในกลุ่มการวางแผน เกดิการปฏบิตังิานตามแผนเป็นกลุ่ม และเกดิ
การกําหนดภาระหน้าทีทีชัดเจน โดยกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จกัการทํางาน
รว่มกนั 

1. การวางแผนมีการระดมพลงัสมอง วางแผนการทาํงาน กาํหนด 
จุดประสงค์และขั !นตอนหรอืวธิีการดาํเนินการ 

2. ปฏิบตัิตามแผน เมือวางแผนงานด้วยการพิจารณาไตร่ตรองจากกลุ่ม 
อย่างดแีล้วสมาชกิในกลุ่มจะปฏบิตัติามแผนดว้ยความรบัผดิชอบ 

3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานระหว่างการดาํเนินงานตามแผนผู้นํากลุ่มและ 
สมาชกิจะตอ้งมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ เพือแกไ้ขปรบัปรงุงานใหด้ขีึ!น 

4. ปรบัปรุงและพฒันา มกีารประเมนิผลรวมและชืนชมในผลงานของกลุ่ม  
หากยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ หรอืไดแ้นวทางทีเหมาะสมจะตอ้งมกีารปรบัปรงุเพือพฒันาต่อไป 
  ทศินา  แขมมณี. (2548: 127) กระบวนการในการทาํงานกลุ่มมุ่งใหผู้เ้รยีนทาํงานร่วมกนั 
โดยเน้นกจิกรรมดงันี! 
   1. มผีูนํ้ากลุม่ ซึงอาจผลดัเปลียนกนั 
   2. วางแผนกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร 
   3. รบัฟงัความคดิเหน็จากสมาชกิทุกคนบนพื!นฐานของเหตุผล 
   4. แบ่งหน้าทีรบัผดิชอบ เมือมกีารปฏบิตั ิ

5. ตดิตามผลการปฏบิตั ิ และปรบัปรุง 
6. ประเมนิผลรวมและชืนชมในผลงานของคณะ 

 
 จากการศกึษากระบวนการในการทาํงานกลุ่มกระบวนการในการทํางานกลุ่มคอื กระบวนการฝึก
การปฏิบัติงานทีมีผู้นํา มีสมาชิกในกลุ่ม และ แต่ละบุคคลมีหน้าทีหรือมีบทบาททีแตกต่างกนั โดย
กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนเกดิการแบ่งหน้าทีความรบัผดิชอบมกีารวางแผน ปฏิบตัิ
ตามแผน ประเมนิผลการปฏบิตังิานปรบัปรุงและพฒันา โดยกระบวนการในการทาํงานกลุ่มมุ่งเน้นให้
ผูเ้รยีน รบัฟงัความคดิเหน็จากสมาชกิทกุคน เกดิการปรบัตวั และแบ่งหน้าทีอยา่งมแีบบแผน 
 
 4.3องคป์ระกอบของกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  องคป์ระกอบของกระบวนการในการทาํงานกลุ่มประกอบไปดว้ยหลายองคป์ระกอบ ดงัที 
ประทปี  แสงเปียมสขุ (2546:15) กลา่ววา่ องคป์ระกอบของกระบวนการในการทาํงานกลุ่มประกอบไป
ดว้ย 
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  การทํางานกลุ่มจะไดผ้ลดหีรอืไม ่มากน้อยเพยีงใดขึ!นอยู่กบั 
   1. หวัหน้ากลุ่ม 
   2. สมาชกิในกลุ่ม 
   3. วธิทีาํงานกลุ่ม 
  ความสาํคญัและประโยชน์ของการรว่มกลุ่มกบับุคคลหลายแบบ เพือใหง้านสาํเรจ็บรรลุ
เป้าหมายทีกําหนด องค์ประกอบทีสําคญัอย่างมาก คอื สมาชกิกลุ่ม ในการเขา้กลุ่ม ไม่ควรยดึมั นกบั
กลุ่มเพือนของตน ซึงเป็นสมาชกิทีสนิทกนั แต่ควรตระหนักถงึความสาํคญัและเหน็ประโยชน์ของการ
ทํางานร่วมกับสมาชิกคนอืนๆด้วย โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานเป็นหลัก บางครั !งต้องมี
ประสบการณ์และความรูท้ ีแตกต่างกนั 
  การสรา้งบรรยากาศทีดใีนการอภปิราย 

1. การอภปิรายกลุ่มเป็นวธิกีารหนึงทีช่วยใหส้มาชกิทุกคนมโีอกาส 
ปรกึษาหารอืกนั โดยใหข้อ้มลูและความคดิเหน็แก่กนัและกนั และการสนบัสนุนกนัและกนั 

2. การอภปิรายกลุ่มทีด ีจะตอ้งมบีรรยากาศทีดรีะกอบดว้ยการใหค้วามสนใจ 
ต่อการอธบิาย การรบัฟงักนั การยอมรบักนั และการสนับสนุนกนัและกนั 

3. การใหค้วามสนใจต่อการอภปิราย หมายถงึ การทีสมาชกิกลุ่มแสดงความ 
กระตอืรอืรน้ทีจะคดิและอภปิรายรว่มกนั 

4. การรบัฟงักนั หมายถงึ การทีสมาชกิกลุ่มตั !งใจฟงักนัและกนั ไมแ่ย่งกนัพดู ไม่ 
พดูเสยีคนเดยีว หรอืพูดมากเกนิไป ควรมกีารรบัฟงักนัอย่างตั !งใจ 

5. การยอมรบักนั หมายถงึ การแสดงออกทีแสดงถงึความเคารพต่อบุคคลอืน  
ไม่แสดงความรงัเกียจ ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคล หรือความคิดเห็นอย่างไม่มีเหตุผลเพราะจะทําให้
สมาชกิไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ 

6. การสนับสนุน หมายถึงการทีสมาชิกกลุ่มให้กําลงัใจกนัและกนั โดย 
เมือเห็นว่า คนคดิด ีน่าชมเชย การสนับสนุนกนัจะช่วยใหส้มาชกิเกดิความรูส้กึทีด ี

7. ผูฟ้งัการอภปิรายและสมาชกิกลุ่มจําเป็นตอ้งรว่มกนัสรา้งบรรยากาศทีดแีก ่
กลุ่มเพือจะไดส้ามารถอภปิรายรว่มกนัไดอ้ย่างระสทิธภิาพ   
  ดวงเดอืน อ่อนน่วม; และทศินา แขมมณ ี (2548: 82-85) กล่าววา่องคป์ระกอบของการ
ทาํงานกลุ่มม ี3 องคป์ระกอบดว้ยกนัคอื 
   1.  ผูนํ้ากลุ่ม 
   2.  สมาชกิของกลุม่ 
   3.  กระบวนการทาํงาน 
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  การทํางานกลุ่มจะมปีระสทิธภิาพไดจ้ะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทั !ง 3 ทีด ีคอืมคีวามเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าทีของตนและมทีกัษะกระบวนการดาํเนินการทีด ีดงัต่อไปนี! 

1. บทบาทและทกัษะทีจําเป็นสาํหรบัผูนํ้ากลุม่ คอื 
ก. บทบาทเกียวกบังาน 

 -  การวางแผน 
   -   การแบ่งงานและมอบหมายงาน 
   -  การรเิริมความคดิ 
   -  การกระตุน้ใหส้มาชกิกลุ่มมสีว่นรว่มอย่างทั วถงึ 
   -  การประสานความคดิ 
   -  การตดิตามงาน 
  -   การแกป้ญัหา 
   -  การใหค้าํแนะนําและความชว่ยเหลอื 
   -  การสรปุงาน ประเมนิผล และปรบัปรงุงาน 
  ข.  บทบาทเกียวกบัการรวมกลุ่ม 
   -  การสรา้งบรรยากาศการทาํงาน 
   -  การดแูลสมาชกิอยา่งทั วถงึ 
   -  การรบัฟงั ยอมรบัและพจิารณาความคดิเหน็ 
   -  การสนบัสนุน เสรมิแรงสมาชกิกลุ่ม 
   -  การประนีประนอม ลดความขดัแยง้ 

     ค.  คุณสมบตัเิฉพาะ 
   -  ใจกวา้ง -  มนํี!าใจ 
   -  ยุตธิรรม -  เสยีสละ 

      -  สามารถควบคมุอารมณ์ -  อดทน  
   -  สามารถควบคมุอารมณ์ -  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด ี
   -  มคีวามรู ้ -  มเีหตุผล  
   -  ใฝรู่ ้ใฝพ่ฒันา                 

   2.  บทบาทและทกัษะทีจําเป็นสาํหรบัสมาชกิกลุ่ม คอื 
     ก.  บทบาทเกียวกบังาน 
      -  การวางแผน 
      -  การใหข้อ้มลู ความคดิเหน็และขอ้มลูป้อนกลบัแก่กลุ่ม 
      -  การรเิริมความคดิ  
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      -  การซกัถาม ขอขอ้มูล ความคดิเหน็และขอ้มลูป้อนกลบัจากกลุ่ม 
      -  การสือสารความหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
      -  การประสานความคดิเหน็และขอ้มลู 
      -  การโต้แยง้อย่างสรา้งสรรค ์
      -  การใหค้วามร่วมมอืแก่กลุ่มในการทาํงาน 
      -  การช่วยอํานวยความสะดวกแก่กลุม่ในการทาํงาน 
        -   การปฏบิตังิานทีไดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผดิชอบอย่างเตม็
ความสามารถ 
      -  เคารพมตกิลุ่ม 
     ข.  บทบาทเกียวกบัการรวมกลุ่ม 
      -  การช่วยสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน 
      -  การใหค้วามสนใจแก่ผูร้ว่มงาน 
      -  การรบัฟงัและยอมรบัผูร้่วมงาน 
      -  การสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจกนัและกนั 
      -  การประนีประนอม ผ่อนปรน 
      -  การใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ืน 
      -  การมปีฏสิมัพนัธใ์นทางบวกต่อกนั 
     ค.  คุณสมบตัเิฉพาะตน 
      -  ความรบัผดิชอบ 
      -  การเสยีสละ 
      -  ความเป็นประชาธปิไตย 
      -  การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม 
      -  ความอดทน 
      -  การเขา้ใจผูอ้ืน 
   3.  กระบวนการในการทาํงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ คอื 
     ก.  การวางแผน 
      -  การกําหนดจุดมุ่งหมายในการทาํงาน 
      -  ระบุลกัษณะงานทีจะตอ้งทาํ 
      -  การหาวธิกีารทาํงานทีเหมาะสม 
      -  การจดัลาํดบังาน 
      -  การแบ่งงานและมอบหมายงาน 
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      -  การกําหนดวธิปีระสานงาน 
     ข.  การปฏบิตังิานตามแผน 
      -  การทบทวนแผนงานใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
      -  การปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที 
      -  การตดิตามงาน 
      -  การแกป้ญัหา  และใหค้วามชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิาน 
     ค.  การสรุป ประเมนิผล และปรบัปรุงงาน 
      -  การรวบรวมขอ้มลูการทาํงานและผลงาน 
      -  การระเมนิผลงาน แระบวนการ และผูร้ว่มงาน 
      - การปรบัปรงุงาน 
 
 จากการศกึษาองคป์ระกอบกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม สามารถสรปุไดว้่า องคป์ระกอบที
ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพในกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ต้องประกอบดว้ย ผูนํ้ากลุ่ม สมาชกิของกลุ่ม 
และกระบวนการทาํงานซึง การทาํงานกลุ่มทีด ีความมกีารยอมรบัความคดิเหน็ซึงกนัและกนั แต่ละคน
ควรรบัผดิชอบต่อหน้าที ควรมมีารยาทในการทาํงาน และทีสาํคญัควรมนํี!าใจแก่เพือนร่วมงาน 
 
 4.4  องคป์ระกอบของการพฒันาการทาํงานเป็นกลุ่มหรือกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
  ทศินา  แขมมณี ( 2528: 343–344 ) กล่าวถงึลกัษณะของการทาํงานเป็นกลุ่มวา่ 
 ประกอบดว้ย 

1. การมเีป้าหมายรว่ม กล่าวคอื บุคคลทีมารวมกนันั !นจะตอ้งมวีตัถุประสงคใ์นการมา 
รวมกลุม่กนั คอื จะตอ้งมกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนัว่าจะทาํอะไรใหเ้ป็นผลสาํเรจ็ 

2. การมสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน กล่าวคอื บุคคลทีมารว่มกลุ่มจาํเป็นตอ้งมบีทบาท 
หน้าทีในการดาํเนินงานของกลุม่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

3. การตดิต่อสือสารกนัในกลุ่ม กลา่วคอื บุคคลรว่มกลุม่นั !นจะตอ้งมกีารสือความหมาย 
ต่อกนัเพือใหเ้กดิความเขา้ใจในการทาํงานรว่มกนั 

4. การรว่มมอืประสานงานกนัในกลุ่ม กล่าวคอื บุคคลในกลุม่จาํเป็นตอ้งมกีาร 
ประสานงานกนัเพือใหเ้กดิความเขา้ใจในการทาํงานรว่มกนั 

5. การมผีลประโยชน์รว่มกนัไดแ้ก่ การสรรผลตอบแทนทีไดร้บัจากการทาํงานรว่มกนั 
  นิพนธ์ จติต์ภกัด.ี  (2528:3-7) กล่าวไวว่้า องคป์ระกอบของการพฒันาการทํางานเป็นกลุ่ม 
ม ี3 ลกัษณะ คอื องคป์ระกอบดา้นสมาชกิในกลุ่ม  
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   1.  สมาชกิตอ้งมคีณุสมบตัอิย่างน้อย 4 อยา่ง คอื 
  1.1 มเีจตคตทิีดแีละตั !งใจทาํงาน 
  1.2 มทีกัษะในการทาํงานนั !น 
  1.3 มคีวามรว่มมอืและประสานงานกนัเป็นอยา่งด ี
  1.4 มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด ี

   2. องคป์ระกอบดา้นผูนํ้ากลุ่มประกอบดว้ย 
    2.1 มคีณุสมบตัขิองผูนํ้าทีด ี
    2.2 มเีทคนิคในการจูงใจสมาชกิ 
    2.3 เอาใจใส่ต่อกลุม่ 
    2.4 มคีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมของสมาชกิแต่ละคน 
    2.5 มคีวามรอบรูใ้นการวางแผนการปฏบิตังิานการตดิตามและการประเมนิผล 
   3. องคป์ระกอบดา้นการจดักลุ่ม ประกอบดว้ย 
    3.1 มเีป้าหมายของกลุม่ทีชดัเจน 
    3.2  มกีลไกยอ้นกลบั เพือปรบัปรงุผลงาน 
    3.3 มวีธิกีารทาํงานของกลุ่มอยา่งมรีะบบซึงสมาชกิมคีวามเขา้ใจเป็นอย่างด ี
    3.4 มรีปูแบบของการประสานงานทีด ี
    3.5 มกีารแสวงหาวธิกีารทีเหมาะสมอยู่เสมอ 
    3.6 มกีารจดัเงือนไขในการเสรมิพลงัของกลุม่เป็นอย่างด ี
 
  อุทยับุญประเสรฐิ(2532: 66 – 69) กลา่วไวว้า่ ในแต่ละองคป์ระกอบของกลุ่มทีมี
ความสาํคญัต่อการพฒันากลุ่มไปสู่กลุ่มทีมปีระสทิธภิาพไดน้ั !นจะตอ้งมลีกัษณะทีสาํคญัดงันี! 

1. ผูนํ้ากลุ่ม เป็นบุคคลทีมคีวามสาํคญัต่อการทาํใหก้ลุ่มสามารถทาํงานบรรลุ 
เป้าหมายทีต้องการได ้และช่วยสรา้งคุณสมบตัขิองกลุ่มทีแขง็แกร่ง ตลอดจนการรกัษาสภาพกลุ่มให้
คงอยู่ต่อไปได ้ผูนํ้ากลุ่มมสี่วนสาํคญัในการสง่เสรมิ กระตุน้ กํากบั จูงใจ ใหส้มาชกิร่วมกนัทํางานแบบ
กลุ่มทีมีการร่วมกนัคดิ ปรึกษากนัอย่างมีเป้าหมายในการทํางานทีแน่นอนเป็นผู้สร้างกลุ่มให้เกิด
ทศันคติทีดแีละมีความเชือม ั นในการทํางานร่วมกนั มบีทบาทในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ความสามคัคขีองกลุ่ม นอกจากนี! ผู้นําจะต้องมคีวามสามารถเฉพาะตวัสงูในด้านการทํางาน เช่น มี
ความเขา้ใจในเป้าหมายของการทาํงาน ชว่ยใหส้มาชกิเขา้ใจไดต้รงกนั มกีารวางแผนและมขีั !นตอนการ
ทาํงานทีดดีา้นการเสรมิแรง มกีารจูงใจหรอืสร้างกาํลงัใจให้ผูร้่วมงานไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถและ
ความพยายามอย่างเตม็ที และดา้นการเผชญิปญัหาการทาํงาน สามารถแกป้ญัหาความขดัแยง้ได ้ซึง
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ลกัษณะของผูนํ้าดงักล่าวช่วยใหก้ลุ่มสามารถรวมตวักนัได ้และส่งผลใหง้านกลุ่มบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
   2.  สมาชกิของกลุ่ม การมสีมาชกิของกลุ่มทีด ีย่อมมผีลต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม
คณุสมบตัขิองสมาชกิทีด ีจะช่วยใหก้ลุ่มมแีนวโน้มไดร้บัความสาํเรจ็มากนั !น มลีกัษณะดงันี! คอืมคีวาม
เขา้ใจ และกระตอืรอืรน้ทีจะทํางาน เขา้ใจบทบาทหน้าทีของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ ในภาระหน้าที 
มลีกัษณะของความเป็นประชาธปิไตย และไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนจนเกนิไป จากลกัษณะดงักล่าว
แสดงใหเ้หน็วา่ สมาชกิมบีทบาททีเกียวกบัการทาํงาน เช่น เป็นผูร้เิริมเสนอความคดิหรอืวธิกีารใหม่ๆ 
ในการแก้ปญัหา เป็นผู้แสวงหาข้อมูล หรือความคิดเห็นให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นเป็นผู้ชี!แจ้งแสดง
เหตุผลต่างๆ ได ้สามารถสรุปและประเมนิผลการทาํงาน รวมทั !งสามารถปฏบิตักิารต่างๆ เพือช่วยให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการไดง้า่ยขึ!น และมบีทบาทในการรวมกลุ่ม เช่น เป็นผูส้นับสนุน ผูก้ระตุ้น ผู้
ควบคมุการสนทนา ผูป้ระนีประนอม ผูส้งัเกตการณ์ และผูผ้่อนคลายความตงึเครยีดของกลุ่ม เป็นต้น 
จากบทบาทในการทาํงานและบทบาทในการรวมกลุ่มนี!เป็นสิงจําเป็นต่อการบรรลุผลสาํเรจ็ของงานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี!  ยงัมีแนวคดิสําคญัทีเกียวกบัการเป็นสมาชิกทีดนีั !น มีหลากหลาย
บทบาท ไม่ไดม้ีบทบาทเดยีว สมาชิกทีดไีม่ควรจํากดับทบาทหน้าทีของตนกลุ่มจะมพีลงัและมีการ
พฒันามากขึ!นหากไดม้กีารหมนุเวยีนเปลียนบทบาทหน้าทีกนั 
 
 จากการศึกษาเรืององค์ประกอบของการพฒันาการทํางานเป็นกลุ่มหรือกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพฒันาการทํางานเป็นกลุ่มหรือกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มประกอบดว้ย ดา้นสมาชิก ทีต้องมีคุณสมบตัิ คอื มีทกัษะ มเีจตคติทีดตี่อการทํางาน มีการ
รว่มมอืและมคีวามรบัผดิชอบ  ดา้นผูนํ้า ต้องส่งเสรมิ และกระตุ้นใหส้มาชกิเกดิการทาํงาน เขา้ใจสมาชกิใน
กลุ่ม ส่วนดา้นองค์ประกอบด้านการจดักลุ่ม ควรมีเป้าหมายทีชดัเจน มีวธิีการทํางานกลุ่มทีมีระบบและ 
มคีวามเหมาะสม 
 
  4.5 ลกัษณะของกลุ่มที�มีประสิทธิภาพ 
   ลกัษณะของกลุ่มในการทาํงานทีทําใหเ้กดิประสทิธภิาพ ซึง เมอืงทอง แขมมณี (2522 : 
151-154)  ไดจ้ําแนกคุณสมบตัิของกลุ่มทีทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพตามลกัษณะขององค์ประกอบกลุ่ม
ดงันี! 1) สมาชกิ 2) ผูนํ้า 3) กลุ่ม คอื 

1. สมาชกิยดึมั นในอุดมการณ์ของกลุม่ 
2. สมาชกิมคีวามภกัดต่ีอกลุ่ม 
3. สมาชกิยอมรบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มทีไดช้่วยกนักาํหนด 
4. สมาชกิพยายามปรบัค่านิยม และวตัถุประสงคใ์หก้ลมกลนืกนั 
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5. สมาชกิมคีวามไวว้างใจกนั 
6. สมาชกิมคีวามสามารถทีจะทาํงานเป็นกลุม่ 
7. สมาชกิเชือในความสามารถของเพือนสมาชกิ 
8. สมาชกิพรอ้มจะชว่ยเหลอืกนั 
9. สมาชกิพยายามใหข้อ้มลูทีถูกตอ้งแก่กลุ่ม 
10. สมาชกิพยายามใหข้อ้มลูทีเพือนสมาชกิใหม้า 
11. สมาชกิมคีวามมั นใจในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
12. สมาชกิผลดักนัมอีทิธพิลเหนือกนัได ้
13. ผูนํ้ากลุ่มไดร้บัการเลอืกเฟ้นเป็นอยา่งด ี
14. ผูนํ้ายดึม ั นในคุณสมบตัขิองผูนํ้าทีด ี
15. กลุม่ตั !งอยูน่านพอสมควร 
16. กลุม่กาํหนดวตัถุประสงคซ์ึงเป็นทีพอใจของสมาชกิ 
17. กลุม่แสดงใหป้ระจกัษ์ว่า ค่านิยมของกลุ่มมคีวามสาํคญั 
18. กลุม่มบีรรยากาศทีมลีกัษณะใหก้ารสนบัสนุนสมาชกิ 
19. กลุม่พยายามช่วยสมาชกิแต่ละคนในการพฒันาตนเอง 
20. กลุม่กระตุน้ใหส้มาชกิมคีวามคดิรเิริมสรา้งสรรค ์
21. กลุม่รูจ้กัใช ้“ การเหน็ดว้ยอยา่งสรา้งสรรค ์” อยา่งถกูกาลเทศะ 
22. กลุม่ใชก้ารตดิต่อสือสารใหเ้กดิประโยชน์มากทีสดุ 
23. กลุม่ใชก้ระบวนการในการทาํงานกลุม่เพือใหทุ้กคนเขา้ใจกนัด ี

 
  ทศินา แขมมณี และคนอืน ๆ (2528: 11 - 12) ไดก้ล่าวถงึคุณสมบตัขิองกลุ่มทีทาํงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยจําแนกลกัษณะองคป์ระกอบของกลุ่ม คอื ผูนํ้า สมาชกิ ลกัษณะ กลุ่ม และกระบวนการ
ในการทาํงานกลุ่มไวด้งันี! 

1. ผูนํ้ากลุ่มไดร้บัการคดัเลอืกอยา่งด ีเป็นผูท้ีมคีวามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีได ้
ไมว่า่สถานการณ์ใด 

2. ผู้นํามีคุณสมบตัิทีด ีคอื มีคุณสมบตัิทีก่อให้เกิดบรรยากาศให้สมาชิก 
ทํางานร่วมกนัมากกว่าแข่งขนั คุณสมบตันีิ! คอื ความอดทนและความตั !งใจจรงิ มคีวามรบัผดิชอบ เปิด
โอกาสใหส้มาชกิทกุคนรว่มงานและแสดงความคดิเหน็ 

3. ผูนํ้ากลุ่มต้องไม่เป็นผูเ้ผดจ็การ ควรใหก้ลุ่มรว่มกนัตดัสนิใจ 
4. สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่ม แต่ทั !งนี!จะต้อง 

ขึ!นอยู่กบัลกัษณะของกจิกรรมแต่ละอย่างดว้ย 
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5. สมาชกิตอ้งฟงัความคดิเหน็ซึงกนัและกนั ทกุคนมสีทิธิ qออกความคดิเหน็ไดไ้มด่ ู
ถูกความคดิของสมาชกิคนอืนๆ ในกลุ่ม ไม่มใีครมอีํานาจเหนือใครทุกคนร่วมมอืร่วมใจกนัทํางานแมว่้าจะมี
ปญัหาขดัแย้งเกดิขึ!น กลุ่มจะต้องศกึษาสาเหตุอย่างรอบคอบ และพยายามตดัสนิใจหาวธิกีารและเหตุผลที
ดทีีสุด เหมาะสมกบัสาเหตุขนาดของกลุ่มทีพอเหมาะในการทาํงานกลุ่ม คอื 5-15 คน ทั !งนี!ขึ!นอยู่กบัเนื!อ
เรืองกจิกรรมและอปุกรณ์เครืองมอื  

6. บรรยากาศของกลุ่มตอ้งเป็นกนัเอง ไมเ่ป็นทางการหรอืมรีะบบระเบยีบ 
7. จุดมุ่งหมายของกลุ่มตอ้งชดัเจน และเป็นทียอมรบัของสมาชกิในกลุ่ม 
8. กลุม่จะตอ้งรว่มกนัวางแผน แบ่งงานกนัทาํ ตกลงกตกิาการทาํงานเพือใหส้มาชกิ 

เขา้ใจและปฏบิตัเิพือใหบ้รรลจุุดหมายของกลุ่ม 
9. กระบวนการตดัสนิใจตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ มกีารตดัสนิใจร่วมกนั 
10. เน้นการทาํงานรว่มกนั สง่เสรมิความสามคัคใีนกลุม่ 
11. สมาชกิเป็นผูป้ระเมนิผลและประสทิธภิาพของกลุม่ ตดัสนิใจวา่จะปรบัปรงุและ 

สง่เสรมิการทาํงานใหด้ขีึ!นอยา่งไร 
12. สมาชกิเป็นผูป้ระเมนิประสทิธภิาพของกลุ่มตดัสนิใจว่าจะปรบัปรงุและ 

สง่เสรมิการทาํงานใหด้อียา่งไร 
 

 จากการศึกษา ลกัษณะของกลุ่มทีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะของกลุ่มทีมี
ประสทิธิภาพควรมี  ผู้นํา สมาชกิ ลกัษณะกลุ่ม และกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ซึงผู้นํากลุ่มควรมี
คุณสมบตัทิีดสีามารถสรา้งแรงกระตุ้น และมคีวามสามารถในการปฏิบตัิงาน สมาชกิต้องฟงัความคดิเหน็
ซึงกันและกันและควรมีทศันคติทีดีต่อกลุ่ม ลักษณะกลุ่มทีดีควรมีสมาชิกทีเหมาะสมคือ 5-15 คน 
กระบวนการในการทาํงานกลุ่มทีดคีวรมเีป้าหมายและการวางแผนทีชดัเจนและเป็นระบบ 
 

4.6 ประโยชน์ของกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
 คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2530: 15–17) กล่าววา่ กจิกรรมหรอืกระบวนการในการทาํงานกลุ่มมี
คณุคา่ในดา้นความเจรญิงอกงาม เพิมความมั นใจในตนเอง มคีวามคดิรวบยอดเกียวกบัตนเองดขีึ!น เกดิ
ความรูส้กึวา่ตนเองมคุีณคา่ คุณค่าของกจิกรรมกลุ่มมหีลายดา้น เช่น มคุีณค่าในดา้นการพฒันา เพราะ
สามารถสนองความต้องการขึ!นพื!นฐานของมนุษย์ได้ มีคุณค่าในการสรา้งพฒันาการดา้นอารมณ์และ
สังคม เพราะเมือบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาสเรียนรู้เรืองการปฏิบัติตนในสังคม และใน
ขณะเดยีวกนัไดเ้รยีนรูเ้รืองการควบคุมการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ดว้ย การไดร้บัประสบการณ์ของ
สมาชกิแต่ละคนมคีุณค่าในการพฒันาการดา้นทศันคต ิความสนใจความสามารถ และในการดํารงชวีติ
อยูใ่นสงัคม บุคคลจะตอ้งมทีศันคตทิีดตี่อบุคคลอืน มคีวามเคารพบุคคลอืนจงึจะทาํใหอ้ยู่ร่วมกบักลุ่มได ้
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นอกจากนี!แล้วยงัช่วยให้บุคคลอืนทีมาจากครอบครวัอืนได้เรียนรู้สงัคมสามารถแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสม 
 

คคนางคค์าํณูเอนก. (2544: 28 ; อา้งองิจาก Yong. 1972: 634 )ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของ
กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 

1. การทํางานกลุ่มจะทาํใหเ้กดิการนําพลงักลุ่มของผูเ้รยีนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
ต่อการเรยีนการสอนทาํใหค้รมูเีวลามากขึ!นในการช่วยเหลอืนักเรยีนแต่ละคน 

  2. การแบ่งกลุ่มนักเรยีนจะทาํใหค้รมูคีวามคล่องตวัมากขึ!น 
 3. ทาํใหบ้รรยากาศในการทาํงานร่วมกนัไมเ่ครง่เครยีด 
 4. การทาํงานกลุ่มช่วยลดปญัหาเกียวกบัระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน 
 5. ฝึกใหน้ักเรยีนเป็นผูก้วา้งขวางในการคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ 
 6.  ฝึกให้นักเรยีนรู้จกัการเสนอแนะการซกัถามตลอดจนส่งเสรมิความคดิรเิริม

สรา้งสรรค ์
หฤทยัอตชิาตพิงศ ์(ม.ป.ป. :13) กล่าวถงึประโยชน์ของการทาํงานกลุม่ว่า 

1. ช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการในการทาํงานกลุ่มรว่มกนัแลว้นําไปประยกุตใ์ชก้บั 
เพือนร่วมงานและนกัเรยีนในการแนะแนวหมู่ 

 2.ช่วยใหรู้จ้กัเลอืกรูจ้กัวางจุดมุง่หมายและการเสนอแนะตลอดจนการประเมนิผลใน
การแกป้ญัหาในโครงการทีกระทาํและสามารถดาํเนินการตามโครงการต่อไปไดด้ ี

 3.  ช่วยใหส้มาชกิเกดิความรูส้กึไวต่อปฏกิริยิาโตต้อบภายในกลุ่มเพือเขาจะไดร้บัรู ้
ในเรืองความรบัผิดขอบของหัวหน้าของสมาชิกทีดีการโต้ตอบอย่างดีจะช่วยให้กลุ่มพฒันาอย่าง
กวา้งขวางและได้แหล่งความรูข้องแต่ละคนในกลุ่มทีแสดงออกมาช่วยให้คนได้พฒันาทั !งความรู้และ
ทกัษะในสงัคมประชาธปิไตย 

พนมลิ!มอารยี ์(2522: 56-57) กลา่วถงึประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่มดงันี! 
1. สมาชกิไดท้ดสอบและแสดงความสามารถเช่นในกรณีทีคนพูดเก่งแต่ไมม่ ี

โอกาสจะพดูทีไหนกอ็าศยักลุม่เป็นทีทดสอบหรอืแสดงความสามารถใหค้นในกลุ่มเหน็ 
2. ไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์เจตคตคิวามคดิเหน็และปรบัปรงุเจตคตแิละนิสยั 

ใจคอรวมทั !งเป็นกําลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั 
 3.  ช่วยเสริมสร้างความมีวินัยและความอดทนให้แก่ตนเองจากการทีต้อง

ปฏิบัติตามกฎเกณฑร์ว่มกนั 
 4.  ช่วยใหเ้กดิความรูส้กึปลอดภยัอบอุ่นมกีาํลงัใจมคีวามรกัช่วยบํารงุขวญัของสมาชกิ
ช่วยใหเ้ขา้ใจตนเองดขีึ!นรูส้กึม ั นคงปลอดภยัและเชือมั นในตนเองขึ!น  
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 และ จรวีรรณ  วฒันจรีะพงษ์ (2537: 20) ไดก้ล่าวว่าไวว้่า กจิกรรมกลุ่มมสี่วนช่วยในการ
พฒันาดา้นต่างๆ จึงเป็นการช่วยให้บุคคลได้พฒันาตนเองนับตั !งแต่การเรยีนรู้ทีจะรู้จกัตนเองอย่าง
เหมาะสม เขา้ใจตนเอง และการทีบุคคลไดท้าํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั กย็่อมจะช่วยพฒันาทกัษะในดา้นการ
ฟงั เป็นการฝึกใหเ้ป็นผูฟ้งัทีด ีรูจ้กักลา้แสดงออก กลา้แสดงความคดิเหน็ รูจ้กัควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม กลา้ทีจะเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอืน 

จากการศึกษาประโยชน์ของกระบวนการในการทํางานกลุ่มสามารถสรุปไดว้่า ประโยชน์ของ
กระบวนการในการทาํงานกลุ่มมคุีณค่าในดา้นการพฒันา เพราะสามารถสนองความตอ้งการขึ!นพื!นฐาน
ของมนุษย์ได ้มีคุณค่าในการสร้างพฒันาการด้านอารมณ์และสงัคม กระบวนการในการทํางานกลุ่ม
สามารถทําให้ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จากสมาชกิแต่ละคน และทําให้ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาการดา้น
ทศันคต ิความสนใจความสามารถ และทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการปรบัตวัสามารถดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง
มคีวามสขุ 
 

5.  พฤติกรรมเดก็วยัรุ่นตอนปลาย  
 สชุา จนัทน์เอม: และ สุรางค ์จนัทน์เอม (2520:10-12) กล่าวไวว่้าเดก็วยัรุ่นตอนปลายมอีายุระหว่าง 10-
12 ปีซึงเป็นวยัระยะก่อนวยัรุน่ หรอืวยัเริมแตกเนื!อสาว เดก็วยันี!ครอบครวักบัสิงแวดลอ้มเป็นสิงจาํเป็น
มาก โดยความต้องการของเดก็กลุ่มนี! คอืเดก็ต้องการเล่นกีฬา พกัผ่อนให้เพยีงพอ ต้องการเป็นที
ยอมรบัในความสามารถและการไดเ้ขา้เป็นส่วนหนึงของกลุ่ม ตอ้งการความรกั ความอบอุ่น และความ
ยกย่องจากผู้ใหญ่ เพือนฝูงและครู ต้องการหนังสือทีช่วยให้ความคิด และต้องการกิจกรรมริเร ิม
สรา้งสรรคห์รอืใชก้าํลงัโดยผูใ้หญ่ไม่บงัคบั 
  1. ดา้นพฒันาการทางดา้นสงัคมเดก็จะซือสตัยต่์อกลุ่ม มพีฤตกิรรมทีเหมอืนกลุ่ม ทั !งการ
แสดงออกทางด้านซึงเดก็วยันี!ต้องการเพือนมาก และต้องการเพือนประเภทไวใ้จได้ ชอบเล่นเป็น
หมู่ 
 2.  ด้านความสมัพนัธ์กบัครอบครวั พบว่า เด็กชายไม่ใกล้ชิดกบัพ่อ ผิดกบั
เด็กหญิง ซึงจะใกลช้ดิกบัพอ่มากกวา่เดมิ และสามารถทาํตวัเขา้กบัพีน้องไดด้กีว่า 
 3.  พฒันาการทางสติปญัญาเด็กเริมมีสติปญัญากว้างขวางขึ!น จึงมี 
ความสามารถคิดและแกป้ญัหาไดม้ากขึ!น เริมสนใจอ่านหนงัสอืต่างๆ เพือทีจะอภิปรายร่วมกนั หรอื
พดูคยุกบัเพือนฝงู มคีวามคดิรเิริมทีจะทาํในสิงใหม ่ๆ ทาํใหเ้กดิความมั นคงและความเชือมั นในตนเอง 
ซึงช่วยสรา้งบุคลกิภาพใหด้ขีึ!นได ้
 ซึงเด็กวยันี!จะสนใจเรืองทีเป็นจริง ธรรมชาติและการเดินทาง เด็กหญิงสนใจอ่านเรือง
ประเภทรกัเรว็กวา่เดก็ชาย เดก็เริมคดิและตดัสนิใจเอง รูจ้กัรบัผดิชอบ มคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ ืน รูจ้กั
ใช้เหตุผล มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ เข้าใจสิงต่างๆ ได้เรว็ ซึงลกัษณะเด่นทางปญัญาของเดก็วยันี! มี
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ความกระตอืรอืรน้ รูจ้กัใชเ้หตุผลและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน มกีารวางโครงการไวล้่วงหน้า รกัษา
ความลบัได ้และรกัษาสญัญาทีใหไ้วไ้ด ้
 

ความต้องการของเดก็วยัรุน่ 
 ประยูรศรี มณีสร. (2532: 107-110)กล่าวไว้ว่า เด็กวยัรุ่นมีความต้องการทางด้านร่างกาย
เหมอืนกบัเดก็และผูใ้หญ่ ส่วนความตอ้งการทางอารมณ์และสงัคมแตกต่างกนัออกไปจากความตอ้งการ
ของเดก็และผูใ้หญ่มาก ความตอ้งการของเดก็วยันี!จงึอาจแยกไดว้า่ 

1. ตอ้งการตําแหน่งทางสงัคม (Need for social status) ความตอ้งการดงักลา่วนี!เป็น 
ความตอ้งการสงูสุดของเดก็วยัรุ่น เดก็ตอ้งการใหเ้พือนฝงูรูค้ณุค่าของตน และเป็นทียอมรบัของเพือนๆ 
การทีเดก็ไดท้าํงาน เป็นหวัหน้า หรอืรบัผดิชอบในตําแหน่งประธานต่างๆ เป็นการตอบสนองของเดก็ได้
เป็นอยา่งด ี

2. ความต้องการของเดก็กบัการเรียนการสอนเป็นความต้องการให้เกิดแรงผลกัดนัการ
กระทําต่าง ๆ หรอืแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เพือสนองความต้องการทีเกิดขึ!น การกระทําหรือ
พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยม์จีุดหมายอนัใดอนัหนึงดว้ยกนัการเรยีนการสอนจดัว่าเป็นพฤตกิรรมอย่าง
หนึงทีมจุีดมุง่หมายปลายทางทีแน่นอน และจุดหมายของการเรยีนนี!มรีากฐานมาจากความต้องการเป็น
ใหญ่ ฉะนั !นประสบการณ์ต่างๆ ทีโรงเรยีนจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน จงึควรเป็นประสบการณ์ทีมคีวามหมาย ช่วย
ใหผู้เ้รยีนมคีวามเจรญิงอกงามขึ!นทั !งทางดา้นร่างกาย ทางอารมณ์ และทางสตปิญัญา จงึจะจดัว่าการจดั
ประสบการณ์การเรยีนนั !น สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ และความต้องการจดัเป็น
แรงจูงใจอย่างหนึงทียั วยุให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ฉะนั !นผู้สอนจึงมีหน้าทีจะต้องสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรยีนเกดิความต้องการขึ!นก่อน จึงจะสนองความต้องการของผู้เรยีน จึงจะช่วยให้การ
เรยีนการสอนนั !นคุม้คา่ กล่าวโดยสรุป การเรยีนย่อมตั !งอยูบ่นรากฐานความตอ้งการของผูเ้รยีนนั !นเอง 

  
6.  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
 อแีวน (Evan.1964:abstract)กล่าวถงึผลงานของรชิารด์สนัและฮอลรอรท์ ( Richardson and 
Hallrorth) ไดท้ําการวจิยัเกียวกบัการทํางานของนักเรยีน โดยใชว้ธิกีารสอน 2 แบบ คอื กลุ่มทดลองที
สอนดว้ยระบบกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม กลุ่มควบคุมสอนดว้ยวธิเีดมิ (Convention Method) กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัชั !นมธัยมศกึษาปีที 1,2 ในวชิาเรยีงความภาษาองักฤษ การทดลอง มุ่งศกึษา
ผลสมัฤทธิ qทางการเรยีนทศันคตแิละผลทางสงัคม ปรากฏว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมทีศันคตทิีดต่ีอการ
เรยีนมากกกวา่กลุ่มควบคมุและเรยีนเนื!อหาไดม้ากกวา่ 
 ไชยรตันปราณี (2531: 79-80) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ qทางการเรยีนพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนักเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที1 ทีเรยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบ
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ซินดเิคทกบัการสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ qทางการเรยีนวิชาสงัคมศกึษาของ
นักเรยีนทีเรยีนโดยการสอนแบบซนิดเิคทกบันักเรยีนทีเรยีนโดยการสอนตามคู่มอื ครแูตกต่างกนัอย่าง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนทั !งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั.01 แต่ทั !งสองกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบไมแ่ตกต่างกนั 
 เดวสิ(Davis. 1988: 3263) ศกึษาผลของการใชท้กัษะกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม ในการเรยีน
คณิตศาสตร์ หน่วยการแก้ปญัหาทีมต่ีอผลสมัฤทธิ qและทศันคตใินการเรยีนวชิาดงักล่าวของนักเรยีน เกรด 7 
จํานวน 104 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าผลสมัฤทธิ qและทศันคติในการเรยีนของ
นักเรยีนทั !ง 2 กลุ่มแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิติ แต่ในขณะเดยีวกนักพ็บว่านักเรยีนในกลุ่ม
ทดลองมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัดกีวา่นักเรยีนในกลุ่มควบคุม 
 

งานวิจยัในต่างประเทศ 
 กูดและคนอืนๆ (Goof and others. 1989 -1990: 56-62) ศกึษาการใชก้ารทํางานกลุ่มในการสอน

คณิตศาสตร์ขอ้มูลทีไดร้วบรวมจากครมูากกว่า 400 คนทีใชก้ารทาํงานกลุ่มในการสอนคณิตศาสตรม์ากกว่า 
1 คร ั !งต่อสปัดาหก์ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชั !นประถมศกึษาจาํนวน15หอ้งโดยสุ่มนักเรยีนทีมผีลสมัฤทธิ q
ทางการเรยีนคณิตศาสตร ์ 5 คนแรกสงูสุดและ5คนสุดทา้ยและสุ่มนักเรยีน 2 คนทําการสงัเกตอย่าง
ใกล้ชิดพร้อมทั !งการสัมภาษณ์ผลการศึกษาพบว่าการทํางานกลุ่มช่วยเพิมแรงจูงใจและความ
กระตือรือร้นการมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัเพือนและช่วยเพิมพูนความคดิเชิงคณิตศาสตร์นอกจากนี!ยงั
พบว่านักเรียนทีมีความสามารถสูงมีแนวโน้มทีจะควบคุมกลุ่มได้หรือไม่ก็ทํางานตามลําพงัอีกทั !ง
นกัเรยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาในเรืองของการสือสารในขณะทาํงานกลุ่มดว้ย 
 จากการศกึษาเอกสารเกียวกบังานวจิยัทีเกียวขอ้งกบักระบวนการในการทํางานกลุ่ม พบว่า 
กระบวนการในการทาํงานกลุ่มสามารถสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม พฒันาผลสมัฤทธิ q ทศันคตต่ิอ
การเรยีนให้ดยีิงขึ!น ดงันั !นผูว้จิยัจึงสนใจทีจะศกึษากระบวนการในการทํางานกลุ่มของผู้เรยีน ในดา้น
การจดัการการทาํงานและมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั และมารยาทในการทาํงานรว่มกนั  

  

7.งานวิจยัเกี�ยวข้องกบัแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
 มาลา รมราศร ี (2554: 41)ทาํการวจิยัเรืองผลการใชบ้ทเรยีนอตัลกัษณ์กลุ่มการงานอาชพีและ
เทคโนโลยทีีมตี่อกระบวนการทํางานของนักเรยีนชั !นประถมศกึษาปีที 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จากการประเมนิประสทิธภิาพแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เฉลีย 8 ชุด เป็นไปตามเกณฑท์ี
กําหนด 80/80 คอืมปีระสทิธภิาพ 82.38/86.08 ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนมกีระบวนการทํางานหลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชบ้ทเรยีนอตัลกัษณ์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
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 สลกัจติต์  สขุสอาด  (2549 : 48) ไดท้ําการสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ชุดแม่บา้นมอืใหม่กลุ่ม
การงานอาชพีและเทคโนโลยดีา้นงานบ้าน จากการประเมนิประสทิธภิาพแบบเรยีนอตัลกัษณ์การการ
ประเมินกิจกรรมการปฏิบตัิงาน และการประเมนิผลสรุปหลงัเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ทีตั !งไว้ (80/80) คอื 
90.19/92.38 แสดงวา่แบบเรยีนอตัลกัษณ์มคีณุภาพสงูพอทีจะนําไปใชไ้ด ้ 
 เนตรนภิส  พฒันาเจรญิ (2544:37,39) ไดส้รุปผลการศกึษาคน้ควา้ไวว่้าจากการประเมนิผล
ประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์กลุ่มการงานอาชีพ แขนงงานบ้านทั !ง 4 เล่ม พบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์(80/80) (E1/E2)คือ 93.001/93.66 แสดงให้เห็นว่า สือทีใช้แบบเรียน 
อตัลกัษณ์เป็นสือมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑท์ีกําหนดเหมาะสมทีจะนําไปสอนกลุ่มการงานอาชพีแขนง
งานบา้นได ้
 หทยั ตนัหยง (2532 : บทคดัยอ่)ไดท้าํการวจิยัเรืองการสรา้งหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิ 
วรรณกรรม เพือเป็นสือพฒันาการอ่านในระดบัประถมศึกษา โดยใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาทีใชห้นังสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรมดว้ยวธิีการสอนมุ่งประสบการณ์ทางภาษาทีใชห้นังสอื
เรียนปกติเชิงวรรณกรรม พบว่าผลสมัฤทธิ qทางการอ่านของนักเรียนทีสอนด้วยวิธีการสอนมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาโดยใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กวรรณกรรมสูงกว่าด้วยวิธีการสอนสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาโดยใชห้นงัสอืเรยีนปกตเิชงิวรรณกรรม 
 อาํนาจ คนัธรกัษณ์.  (2541: 62) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรืองการสรา้งหนังสอืเรยีนเล่มเลก็ เชงิ
วรรณกรรมประกอบการสอนกจิกรรมลูกเสอืสามญัของนกัเรยีนชั !นประถมศกึษาปีที 5 จากการประเมนิ
ประสทิธภิาพหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม การประเมนิทา้ยบทเรยีนและการประเมนิผลสรปุ
หลงัเรยีน พบวา่สงูกว่าทีตั !งไว ้(80/80) ถงึ 89.77/84.50 แสดงวา่ หนงัสอืเรยีนเลม่เลก็เชงิวรรณกรรม 
วชิาลูกเสอื มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจะนําไปใชไ้ด ้ 
 ยุพา ชุ่มสนิท ( 2540:97) ไดท้ําการศกึษาการสร้างแบบเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรมวชิา
ภาษาองักฤษชั !นประถมศกึษาปีที 5 ผลการวจิยัจากการหาประสทิธิภาพ พบว่านักเรยีนมคีะแนน
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 มคีวามน่าเชือถอืสามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษได ้
 จริภา  มาลยัธรรม ( 2541: 88 – 89) ไดศ้กึษาคน้ควา้การสรา้งแบบเรยีนเล่มเลก็เรือง การ
อนุรกัษ์สิงแวดล้อม กลุ่มสร้างเสรมิประสบการณ์ชีวติ ชั !นประถมศกึษา ปีที 4 ผลการศกึษาพบว่ามี
ประสทิธิภาพผ่านเกณฑ์ทีกําหนด ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียหลงัทดลองใช้
แบบเรยีนเล่มเลก็ สงูกวา่คะแนนเฉลียก่อนทดลองใชอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
 วราภรณ์  นิยมพงษ์ (2541: 71-72) การสรา้งหนังสอืเรยีนวรรณกรรมเพือเป็นสือการเรยีน
การสอน กลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั (จรยิศกึษา) ชั !นประถมศกึษา พบว่า คะแนนเฉลียทีไดจ้ากการ
ทดสอบหลงัเรยีนและคะแนนก่อนเรยีนโดยใช้แบบเรยีนวรรณกรรมสูงกว่าคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการ
ทดสอบก่อนเรยีน 
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 นวพร  เหมาะ ( 2541: บทคดัย่อ ) ไดศ้กึษาการสรา้งและหาประสทิธภิาพของสือแบบเรยีน
เล่มเลก็เชงิวรรณกรรม เพือเป็นสือการเรยีนการสอนกลุ่มการงานพื!นฐานอาชพีดา้นงานประดษิฐ์ และ
งานช่างชั !นประถมศกึษาปีที 4 เรือง งานใบตอง ผลการศกึษาพบวา่ แบบเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม
ทีใช้เพือเป็นสือการเรยีนการสอนกลุ่มการงานและพื!นฐานอาชีพด้านงานประดษิฐ์และงานช่าง ชั !น
ประถมศกึษาปีที 4 เรือง งานใบตอง ทั !ง 6 เล่ม มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) 
สามารถนําไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนได ้
 จากผลการวจิยัทีเกียวกบัแบบเรยีนอตัลกัษณ์ทาํใหท้ราบวา่ แบบเรยีนอตัลกัษณ์ มอีทิธพิลต่อ
การเรยีนการสอนเพราะช่วยใหผู้้เรยีนมคีวามสนใจมคีวามพร้อมและ ความสามารถในการเรยีนด้าน
ต่างๆ ทั !งนี!สือเรยีนอตัลกัษณ์สามารถแกไ้ขปญัหาทีครูผู้สอนไดพ้บเหน็ในการจดัการเรยีนการสอนได ้
และแบบเรยีนอตัลกัษณ์ สามารถจบัต้องได ้มรีูปแบบทีดงึดดูใจ ทําให้ผู้เรยีนมคีวามเพลดิเพลนิ  และ
แบบเรียนอัตลกัษณ์ยงัส่งผลต่อทศันคติและการปฏิบัติงานของตัวผู้เรียน ดงันั !นผู้วิจยัจึงสนใจนํา
แบบเรยีนอตัลกัษณ์  เรืองอาหารเพือสุขภาพ มาใชเ้ป็นสือการเรยีนการสอน ซึงอาจจะส่งผลใหผู้เ้รยีนมี
ความสนใจในการเรยีนโดยฝึกฝนจากการทํางานร่วมกนัเพือใหน้ักเรยีนไดแ้สดงความสามารถของตนที
มอียู่ 
 



 
 

บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
ในการวจิยัเรื�องการเปรียบเทยีบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถใน 

การทาํงานกลุ่มชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั  นตอนดงันี  

1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 
  ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนระดบัชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 

2555 ของโรงเรียนสงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 
กระทรวงมหาดไทยที�ต้องการพฒันาด้านทกัษะกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถใน 
การทาํงานกลุ่ม   

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอย่างที�ใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ภาคเรยีนที� 2 

ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทยที�เลอืกมาแบบเจาะจง จากนั  นใช้วธิกีารสุ่มอย่าง
งา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุม่นักเรยีนเพื�อเขา้เป็นกลุ่มทดลอง 
1 หอ้งเรยีนและกลุม่ควบคมุ 1 หอ้งเรยีน 
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การสร้างเครื�องมือในการวิจยั 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยัครั  งนี มีเครื�องมอืในการดําเนินการวจิยัและเครื�องมือเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
 เครื�องมอืในการดาํเนินการวจิยั ไดแ้ก่ 
  1.   แผนการสอนแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  2.   แผนการสอนแบบเดมิ 
 เครื�องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ 

 1.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 
  2.  แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุม่ 
 
 1. แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์ 
 แผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นแผนที�มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
แบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นหลกั เพื�อใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละฝึกการประกอบอาหารร่วมกนั พรอ้ม
ทั  งกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซึ�งเป็นแผนการสอนที�มเีนื อหาเกี�ยวกบั 
การประกอบอาหาร แบ่งออก 6 แผน ทั  งหมดม ี6 เรื�อง ไดแ้ก่ นํ าพรกิยอดนิยม (นํ าพรกิกะปิ) นํ าพรกิ
มะม่วง ยาํแตงกวาเลศิรส (ยาํแตงกวากุง้สด) อญัชนัหวานชื�นใจ (นํ าดอกอญัชนั) และรวมพลผลไม ้
(ฟรุตสลดั) 
 ข ั  นตอนการสรา้งแผนการสอนแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแผนการสอนตามกจิกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ีตามลาํดบัขั  นดงันี    

1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพทุธศกัราช 2551 โดยศกึษา 
วิสยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรยีนรู ้การจดัเวลาเรยีน และโครงสร้างเวลาเรยีน เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 
  2.  ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการงาน 
อาชพีและเทคโนโลย ีสําหรบัชั  นประถมศกึษาปีที� 6 โดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้คณุภาพ
นกัเรยีนตวัชี วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางเพื�อกาํหนดเนื อหาสาระที�จะนํามาใชใ้นการสรา้งแผนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน 

 3.  ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนที�ใชใ้นการทดลอง เพื�อนํามากําหนดเนื อหา 
สาระที�ใชใ้นการสรา้งแผนการสอนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
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  4.  ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัแบบเรยีนอตัลกัษณ์ และกําหนดเนื อหาที�จะใชใ้นการ 
จดัการเรยีนการสอน 
  5. สรา้งแผนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี โดยผูว้จิยักําหนดเนื อหาใน
การสอนเป็นชดุอาหารเพื�อสุขภาพ จาํนวน 6 เรื�อง ไดแ้ก่ 
   1. นํ าพรกิยอดนิยม (นํ าพรกิกะปิ) 
   2. นํ าพรกิมะม่วง  
   3. ปลาทรูวมสหาย (ยาํปลาทูทอด) 
   4. ยาํแตงกวาเลศิรส (ยาํแตงกวากุง้สด) 
   5. อญัชนัหวานชื�นใจ (นํ าดอกอญัชญั) 
   6. รวมพลผลไม ้(ฟรตุสลดั) 
 วิธีการหาคณุภาพเครื�องมือ 
  1.  นําแผนการสอนเสนอต่อกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสมในดา้นเนื อหา การใชภ้าษา ความสอดคลอ้งของแผนการสอนกบัหลกัสตูร และ
ความเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน จากนั  นนําแผนการสอนที�แกไ้ขและปรบัปรงุแลว้ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนื อหา (IOC) 
  2.  คดัเลอืกแผนการสอนที�มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแผนการสอนกบัจุดประสงค ์ 
(IOC) ตั  งแต่ 0.67 ขึ นไป สว่นแผนการสอนที�มคีา่ไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรุงแกไ้ข 
  3.  นําแผนการสอนที�แกไ้ขและปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจพจิารณาอกีครั  งหนึ�ง  
แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะ 
  4.  นําแผนการสอนที�แกไ้ขและปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช้ (Try out) กบันักเรยีนชั  น
ประถม ศึกษาปีที� 6 ซึ�งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั  นนําไปปรบัปรุงแก้ไขและจดัทําแผนการสอนให้
สมบรูณ์พรอ้มที�จะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 

แบบเรียนอตัลกัษณ์ 
แบบเรยีนอตัลกัษณ์ ชุดอาหารเพื�อสขุภาพ มจีํานวน 6 เรื�อง ไดแ้ก่ นํ าพรกิยอดนิยม (นํ าพรกิ

กะปิ) นํ าพรกิมะม่วง ปลาทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด) ยําแตงกวาเลศิรส (ยําแตงกวากุ้งสด) อญัชนัหวาน
ชื�นใจ (นํ าดอกอญัชนั) และรวมพลผลไม ้(รวมพลผลไม)้ 

 ข ั /นตอนในการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
     1.  ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพทุธศกัราช2551โดยศกึษาวสิยัทศัน์  

หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ สาระและมาตรฐานการ
เรยีนรู ้ตวัชี วดั การจดัเวลาเรยีน และโครงสรา้งเวลาเรยีน เพื�อนํามาเป็นแนวทางในสรา้งแบบเรยีน 
อตัลกัษณ์ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 
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  2. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยโีดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้คุณภาพนักเรยีน ตวัชี วดัและสาระ
การเรยีนรูแ้กนกลาง เพื�อกาํหนดเนื อหาสาระที�จะนํามาใชใ้นการสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ใหส้อดคลอ้ง
กบัความมุ่งหมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 

 3.  ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา เพื�อนํามากาํหนดเนื อหาสาระที�ใชใ้นการสรา้งแบบเรยีน 
อตัลกัษณ์และกาํหนดระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

4. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ทั  งในเรื�องของความหมายกระบวน 
การสร้าง รูปแบบ ประโยชน์และการนําแบบเรยีนอตัลกัษณ์มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

5. ดําเนินการสร้างแบบเรียนอตัลกัษณ์ ตามขั  นตอนที�ได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยพจิารณาความเหมาะสมของเนื อหากบัวยัของนักเรยีน ซึ�งเป็นแบบเรยีนชุด
อาหารเพื�อสขุภาพ จาํนวน 6 เรื�อง ดงันี  

   เรื�องที� 1 นํ าพรกิยอดนิยม (นํ าพรกิกะปิ) 
   เรื�องที� 2 นํ าพรกิมะม่วง 
   เรื�องที� 3 ปลาทรูวมสหาย (ยาํปลาทูทอด) 
   เรื�องที� 4 ยาํแตงกวาเลศิรส (ยาํแตงกวากุง้สด) 
   เรื�องที� 5 อญัชนัหวานชื�นใจ (นํ าดอกอญัชนั) 

    เรื�องที� 6 รวมพลผลไม ้(ฟรตุสลดั) 
  วิธีการหาคณุภาพเครื�องมือ 

 การสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที�ใชใ้นการวจิยัมขี ั  นตอนในการสรา้ง ดงันี  
1. นํารา่งแบบเรยีนอตัลกัษณ์เสนอต่อกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์เพื�อตรวจสอบ 

ความถูกต้องและความเหมาะสมในดา้นเนื อหา การใช้ภาษา ความสอดคลอ้งของเนื อหากบัหลกัสตูร 
และความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียนจากนั  นนําแบบเรียนอตัลกัษณ์ที�แก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ทา่น พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนื อหา (IOC) 

2. คดัเลอืกแบบเรยีนอตัลกัษณ์มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเนื อหากบัหลกัสตูร 
(IOC) ตั  งแต่ 0.67 ขึ นไป ส่วนแบบเรยีนที�มคีา่ไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3. นําแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที�แก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปให้ผู้เชี�ยวชาญตรวจพิจารณาอีก
ครั  งหนึ�งแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะ 

4. นําแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที�แกไ้ขและปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)กบันกัเรยีน 
ชั  นประถมศกึษาปีที� 6โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู) จากนั  นนําไปปรบัปรุง
แกไ้ขและจดัทาํแบบเรยีนอตัลกัษณ์ใหส้มบรูณ์พรอ้มที�จะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
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  4.1 การทดลองใชแ้บบ 1 : 1 (One – To –One) ครผููส้อนคอยสงัเกตพฤตกิรรมอย่าง
ใกลช้ดิและจดบนัทกึขอ้บกพร่องจากนั  นสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของนักเรยีนที�มต่ีอแบบเรยีนที�ผูว้จิยั
สรา้งขึ นแลว้นําผลที�ไดม้าใชใ้นการปรบัขอ้มลูของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง 
     จากการสงัเกตนักเรยีน พบว่า นักเรยีนให้ความสนใจและกระตอืรอืร้นใน
การอ่านแบบเรยีนอตัลกัษณ์ทั  ง 6 เล่ม อย่างต่อเนื�องโดยไมแ่สดงอาการเบื�อหน่าย  
     จากการสมัภาษณ์ นักเรยีนแสดงความคดิเหน็ว่า เนื อเรื�องเป็นเนื อเรื�องที�
เขา้ใจไดง้่ายแต่บางเรื�องเนื อเรื�องกย็าวเกนิไป ส่วนภาพกม็ภีาพหลายรูปแบบที�มคีวามน่าสนใจ ดา้น
กระบวนการทาํงานกเ็ขา้ใจงา่ยแต่กม็ปีญัหาเกี�ยวกบักระบวนการในบางเรื�อง  
     เล่ม 1 หน้า 7 ภาพกระบวนการย่างกะปิไม่ชดัเจน แกไ้ขใหเ้หน็ตั  งแต่ข ั  นห่อ
กะปิจนถงึขั  นเผา 
     เล่ม 2 หน้า 5 ไมม่กีารแบ่งหน้าที�ที�ชดัเจน แกไ้ขคุณยา่ใหพ้ลอยเตรยีม
อุปกรณ์ และนิดเตรยีมจดเครื�องปรุง 
       หน้า 7 วธิกีารทาํไมช่ดัเจน แกไ้ขโขลกเบาๆ 
     เล่ม 3 หน้า 5 ไมบ่อกสดัสว่นของนํ าตาล แกไ้ขคอืนํ าตาล 1 ชอ้นโต๊ะ 
       หน้า  7 สะกดไม่ถกูตอ้ง แกไ้ขจาก หนั เป็น หั �น 
     เล่ม 4 หน้า 13 ขั  นตอนการปรุงรสไม่มนํี าตาลป̂ีบ แกไ้ข ปรุงรสดว้ยนํ าตาล
ป̂ีบ 
     เล่ม 5  ไมม่กีารแกไ้ข 
     เล่ม 6  หน้า 7 แจกแจงอุปกรณ์ไม่ครบ แกไ้ข สม้เตรยีมเขยีงมา 
          หน้า 11 สะกดคาํผดิ แกไ้ข สบัปรด เป็น สบัปะรด 

  4.2 นําแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที�ปรบัปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้ทดลองกบันักเรียนกลุ่มเล็ก 
(Small Group Testing) จํานวน 9 คนคละความสามารถเพื�อทดสอบความถูกต้องของกระบวนการ 
ความถูกต้องของเนื อหาเพื�อหาขอ้บกพรอ่ง สรุปไดด้งันี  เล่ม 5 อญัชนัหวานชื�นใจ หน้าปกภาพดอก
อญัชนัยงัไม่ชดัเจน จงึแก้ไขให้หน้าปกมภีาพดอกอญัชนัที�ชดัเจนขึ น เล่ม 6 หน้า 12 ไม่มภีาพเติม
นํ าเชื�อม แกไ้ขภาพใหม้กีารเตมินํ าเชื�อม 

  4.3 นําแบบเรยีนอตัลกัษณ์ที�ปรบัปรุงแล้ว ไปทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กบั
นักเรยีนโดยการทําแบบทดสอบเพื�อนําผลการปฏบิตัิกจิกรรมที�ไดม้าใชห้าประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตั
ลกัษณ์ตามเกณฑ ์80/80 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2532:495-496) (E1) 

   เมื�อสิ นสุดการทดลองสอนด้วยแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ชุดอาหารเพื�อสุขภาพ
ทั  ง 6 เล่มแล้วใหน้ักเรยีนทาํแบบทดสอบเพื�อหาประสทิธภิาพ (E2) ในการทดลอง 
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     80 ตวัแรกคอื เมื�อเรยีนจบในแต่ละคาบแลว้นักเรยีนทาํแบบทดสอบทา้ยเล่ม
โดยไดค้ะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 80 
     80 ตวัหลงัคอื เมื�อเรยีนจบครบทั  ง6 เล่มแลว้นักเรยีนทําแบบทดสอบหลงั
เรยีนไดค้ะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 80 
     ผลการหาประสิทธิภาพแบบเรียนอัตลักษณ์ โดยใช้วิธีมาตรฐาน 80/80 
ปรากฏดงันี  
      ฉบบัที� 1 เรื�องนํ าพรกิยอดนิยม มคีา่ประสทิธภิาพดงันี   80/84.37 
     ฉบบัที� 2  เรื�องนํ าพรกิมะมว่ง มคีา่ประสทิธภิาพดงันี   80.31/84.37 
     ฉบบัที� 3  เรื�องปลาทรูวมสหาย  มคีา่ประสทิธภิาพดงันี   80.63/84.37 
     ฉบบัที� 4  เรื�องยาํแตงกวาเลศิรส มคีา่ประสทิธภิาพดงันี  81.56/84.37 
     ฉบบัที� 5  เรื�องอญัชนัหวานชื�นใจ มคีา่ประสทิธภิาพดงันี   80.63/84.37 
     ฉบบัที� 6  เรื�องรวมพลผลไม ้ มคีา่ประสทิธภิาพดงันี   81.25/84.37 
           ผลเฉลี�ยทั  ง 6 เล่ม คอื   80.73/84.37 

2. แผนการสอนแบบเดิม 
  แผนการสอนแบบเดิม เป็นแผนที�มีการจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนที�ได ้
กาํหนดไว ้โดยใชใ้บความรู ้การบรรยาย อธบิาย ซกัถาม ใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมตามความเหมาะสม มี
เนื อหาเกี�ยวกบัการประกอบอาหาร แบ่งออก 6 แผน ทั  งหมดม ี6 เรื�อง ได้แก่ นํ าพรกิกะปิ นํ าพรกิ
มะม่วง ยาํปลาททูอด ยาํแตงกวากุง้สด นํ าดอกอญัชนั และฟรตุสลดั 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแผนการสอนตามลาํดบัดงันี    
  1.  ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพุทธศกัราช 2551 โดยศกึษาวสิยัทศัน์ 
หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมาตรฐานการเรยีนรู ้
การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการสอนให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามความมุ่งหมายของหลกัสตูร 
  2.  ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั  นพื นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีสาํหรบัชั  นประถมศกึษาปีที� 6 โดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
คณุภาพนกัเรยีน ตวัชี วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง เพื�อกาํหนดเนื อหาสาระที�จะนํามาใชใ้น 
การสรา้งแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน 
  3.  ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนที�ใชใ้นการทดลอง เพื�อนํามากาํหนด 
เนื อหาสาระที�ใชใ้นการสรา้งแผนการสอน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
  4.  ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ีรวมทั  งกาํหนด
เนื อหาที�จะนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  
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  5. สรา้งแผนการสอนแบบเดมิ ชุดอาหารเพื�อสขุภาพ จาํนวน 6 เรื�อง ไดแ้ก่ 
   1.  นํ าพรกิกะปิ  
   2.   นํ าพรกิมะม่วง  
   3.   ยาํปลาททูอด  
   4.   ยาํแตงกวากุง้สด  
   5.   นํ าดอกอญัชนั  
   6.   ฟรุตสลดั 
 
  วิธีการหาคณุภาพเครื�องมือ 
  1. นําแผนการสอนเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสมในดา้นเนื อหา การใชภ้าษา ความสอดคลอ้งของแผนการสอนกบัหลกัสูตร 
และความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน จากนั  นนําแผนการสอนที�แก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนื อหา (IOC) 
  2. คดัเลอืกแผนการสอนที�มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการสอนกบัจดุประสงค ์ 
(IOC) ตั  งแต่ 0.67 ขึ นไป สว่นแผนการสอนที�มคีา่ไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 
  3. นําแผนการสอนที�แกไ้ขและปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจพจิารณาอกีครั  งหนึ�ง 
แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะ 
  4.  นําแผนการสอนที�แกไ้ขและปรบัปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กบันักเรยีนชั  น
ประถมศึกษาปีที� 6 ซึ�งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั  นนําไปปรบัปรุงแก้ไขและจัดทําแผนการสอนให้
สมบรูณ์พรอ้มที�จะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 

3.  แบบประเมินกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
1. วเิคราะหค์วามมุง่หมายของการวจิยั เพื�อพจิารณาตวัแปรที�ตอ้งการศกึษา 
2. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการในการทํางานกลุ่ม 
3. ศกึษาวธิกีารสรา้งจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัแบบประเมนิกระบวนการในการทํางาน

กลุ่ม 
4. สรา้งแบบประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่มตามจุดประสงคแ์ละเนื อหาเป็น 

แบบตรวจรายการ (Check list) จาํนวน 15ขอ้ 
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 วิธีการหาคณุภาพเครื�องมือ 
1. นําแบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มเสนอต่อกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์

แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั  นนําไปให้ผู้เชี�ยวชาญ3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ ์
ในการใหค้ะแนนและความชดัเจนของภาษาที�ใชแ้ลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 
  2.  นําแบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มไปทดลองใช้กบันักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 พระยาศรสุีนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จํานวน 33 คน เพื�อหาขอ้บกพร่องของการใช้
แบบประเมนิในการจดัการเรยีนการสอน 
  3. นําไปปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์แลว้นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 
 3. แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 

ขั  นตอนในการสรา้งแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่ม 
1. วเิคราะหค์วามมุง่หมายของการวจิยั เพื�อพจิารณาตวัแปรที�ตอ้งการศกึษา 
2.   ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
3. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุม่จากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
4. กําหนดจุดมุ่งหมายของการวดั และกําหนดรูปแบบของการเขยีนแบบวดัความสามารถ

ในการทาํงานกลุ่ม และวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
5.  สร้างแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่ม ซึ�งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า4 ตวัเลือก ได้แก่ มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย จํานวน 16ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์ใน 
การตรวจใหค้ะแนน ดงันี  

ขอ้ความทางบวก 
มากที�สุด ให ้ 4 คะแนน 

  มาก  ให ้ 3 คะแนน 
  ปานกลาง ให ้ 2 คะแนน 

น้อย  ให ้ 1 คะแนน  
ขอ้ความทางลบ 

  มากที�สุด ให ้ 1 คะแนน 
  มาก  ให ้ 2 คะแนน 
  ปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 

น้อย  ให ้ 4 คะแนน  
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วิธีการหาคณุภาพเครื�องมือ 
1. นําแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มเสนอต่อกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์

พจิารณาความเหมาะสมและความชดัเจนของภาษาที�ใช้แล้วนําไปปรบัปรุงแก้ไขจากนั  นนําแบบวดั
ความสามารถในการทํางานกลุ่มที�แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพในดา้นความเที�ยงตรงตามเนื อหา โดยพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามและจุดประสงค์
ที�ตอ้งการวดั(IOC) 

 2. คดัเลอืกขอ้คาํถามที�มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและจุดประสงค(์IOC) 
ตั  งแต่ 0.67 ขึ นไป ส่วนขอ้คาํถามที�มค่ีาไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3. นําแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจพิจารณาอกีครั  ง
หนึ�งแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะ 

4. นําแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มที�แก้ไขและปรบัปรุงแล้ว ไปทดลองใช ้ 
(Try out) กบันักเรยีนชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ซึ�งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี�
กาํหนดไว ้
  5. นําผลคะแนนที�ไดม้าทาํการวเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนก(r) เพื�อหาคุณภาพรายขอ้ 
  6. คดัเลอืกขอ้ที�มคี่าอํานาจจาํแนก (r) ตั  งแต่ 0.2 ขึ นไปมาใช ้โดยคดัเลอืกขอ้สอบจํานวน 
10ขอ้ พบวา่ขอ้สอบมคีา่อาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.22-0.47 
  7. นําแบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มที�แก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปทดลองกับ
นักเรยีนชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ซึ�งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างอกีครั  งหนึ�ง เพื�อหาค่าความเชื�อมั �น โดยใชว้ธิกีาร
หาค่าสมัประสทิธิ mแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค มคี่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบเท่ากบั 
0.624 จากนั  นจงึนําแบบวดัความสามาถในการทาํงานกลุม่ไปใช ้
 
วิธีดาํเนินการทดลอง 

การวจิยัครั  งนี  เป็นการวจิยัเชิงทดลองที�ผู้วจิยัดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
Randomized Pretest - Posttest Control Group Design (ชูศร ีวงศร์ตันะ และองอาจ นัยพฒัน์.  
2551: 39) ซึ�งมลีกัษณะของแบบแผนการทดลอง ดงันี  

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Pretest - Posttest Control Group Design 
 

กลุ่ม สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 

R 
( E) Y1 X Y2 
(C) Y1 - Y2 
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ความหมายสญัลกัษณ์ 
 RE  แทน  กลุ่มตวัอย่างที�ถูกสุม่เป็นกลุ่มทดลอง  
 RC  แทน  กลุ่มตวัอย่างที�ถูกสุม่เป็นกลุ่มควบคมุ 
 Y1  แทน  การสอบก่อนการทดลอง 
 Y2     แทน     การสอบหลงัการทดลอง 
 X     แทน     การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 -     แทน  การสอนแบบเดมิ 

  ที�มา:  ชศูร ีวงศร์ตันะ; และ องอาจ นัยพฒัน์.  (2551).  แบบแผนการวจิยัเชงิทดลองและ
สถติวิเิคราะห:์ แนวคดิพื�นฐานและวธิกีาร.  หน้า 39. 
 

ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง 2 สปัดาห์ๆ  ละ 6 คาบ ๆ ละ 50 นาท ี รวมทั  งสิ น 12 คาบ ต่อ 1 
หอ้งเรยีน 
 
 ข ั /นตอนดาํเนินการทดลอง 

1. ปฐมนิเทศนักเรยีน เพื�อชี แจงและทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัจุดประสงคข์องการเรยีน  
วธิกีารเรยีน ระยะเวลาที�ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน บทบาทของนกัเรยีน 

2. ทดสอบกอ่นการทดลองโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
3. ผู้วจิยัดาํเนินการสอนนักเรยีนทั  งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยตนเอง โดย 

ใช้วธิกีารจดัการเรยีนการสอนแตกต่างกนั ดงันี  
3.1 กลุ่มทดลองจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยโีดย 

ใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
3.2  กลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบเดมิ 
4. ขณะนักเรยีนปฏบิตังิาน ใชแ้บบประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่มกบันักเรยีน

ทั  งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
5. หลงัเสรจ็สิ นการทดลองทั  งสองกลุ่มแล้วใช้แบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่ม

กบันกัเรยีนทั  งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
6. ตรวจผลการทดสอบแลว้นําคะแนนที�ไดม้าวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารทางสถติเิพื�อทดสอบ

สมมตฐิาน 
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การจดักระทาํข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวจิยัครั  งนี  ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารทางสถติ ิดงันี  
1. สถติทิี�ใชใ้นการหาคุณภาพเครื�องมอื 

1.1 วเิคราะห์หาค่าความเที�ยงตรงตามเนื อหาของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ แบบประเมนิ
กระบวนการในการทํางานกลุ่ม แบบประเมนิความสามารถในการทํางานกลุ่ม แผนการสอนโดยใช้
แบบเรยีนอตัลกัษณ์ แผนการสอนแบบเดมิ โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ชี�ยวชาญ 
(Index of Consistency: IOC)(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2539: 249) 

  

  IOC =        
∑��  

 
เมื�อ      IOC      แทน  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง ∑R    แทน    ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญ 

N แทน จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

  1.2 วเิคราะหห์าคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุม่ โดย
ใชว้ธิกีารหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั  งฉบบั (Item-total Correlation) 
(ดลยา แตงสมบูรณ์.2551: 90; อา้งองิจากสณุี รกัษาเกยีรตศิกัดิ m. 2547: 6) 
 

  r��=     
�	∑��	∑�∑�
��∑��		∑������	∑��		∑���� 

 
    เมื�อ  r�� แทน สมัประสทิธิ mสหสมัพนัธ ์
        N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
           ∑XY แทน ผลรวมของผลคณูคะแนน X และคะแนน Y 
           ∑X� แทน ผลรวมของกาํลงัสองของคะแนนX 

            ∑Y� แทน ผลรวมของกาํลงัสองของคะแนนY 
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1.3 วเิคราะหห์าคา่ความเชื�อม ั �นของแบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่มทั  งฉบบั โดย 
ใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ mแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(ลว้น สายยศ; และองัคณา สาย
ยศ.  2538: 200) 

  					α           =          
��	� �1 − ∑���

��� � 

 

 เมื�อ	α			    แทน    ค่าสมัประสทิธิ mความเชื�อมั �นของแบบทดสอบ   
   n        แทน    จํานวนขอ้ของแบบทดสอบ 
													∑ s��	   แทน    ผลรวมของคะแนนความแปรปรวน 

 แต่ละขอ้          
 s��							แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

 ทั  งฉบบั 
 

 2.  สถติพิื นฐานที�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
2.1 วเิคราะหห์าคา่เฉลี�ย (X ) จากคะแนนการประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุม่ และ

การทําแบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่มทั  งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ(ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ.  2538: 73) 

 

	X      =   
∑�
�  

 เมื�อ    	X							แทน คะแนนเฉลี�ย 
  ∑X				แทน     ผลรวมของคะแนนทั  งหมด 

   N       แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง  
 
2.2 วเิคราะห์หาส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) จากผลต่างของคะแนนการทําแบบ

วดัความสามารถในการทาํงานกลุ่มทั  งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  
2538: 76-77) 
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S.D.      =     !�∑��		∑�����	��  

 
 เมื�อ  S.D.      แทน   คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน 														∑ X     แทน   ผลรวมของคะแนนทั  งหมด 

  ∑X�   แทน   ผลรวมทั  งหมดของคะแนนแต่ละตวั 
ยกกําลงัสอง 												∑X��  แทน   ผลรวมของคะแนนทั  งหมดยกกาํลงัสอง 

                 N       แทน   จํานวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถติทิี�ใชใ้นการหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 

 3.1 หาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์โดยใชสู้ตร (ชยัยงคพ์รหมวงศ.์2532: 495-
496) 
     E1 ตวัแรก  
 

E1 =  
∑"#$×�&& 

 
   เมื�อ  E แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 

(หลงัจากเรยีนแบบเรยีนอตัลกัษณ์ในแต่ละคาบ) 
  F แทน คดิเป็นรอ้ยละจากการปฏบิตังิาน 
    N แทน จาํนวนนกัเรยีน 
    B แทน คะแนนเตม็ของการปฏบิตังิาน 
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 E2 ตวัหลงั  
 

E2 =  
∑"

#
$×�&&

 

 
 เมื�อ      E แทน ประสทิธภิาพของผลกระบวนการที�จดัไวใ้น   

แบบเรยีนอตัลกัษณ์คดิเป็นรอ้ยละ 
     X แทน  คะแนนรวมของนักเรยีนแบบเรยีนอตัลกัษณ์
     N แทน จาํนวนนกัเรยีน 
     A แทน คะแนนเตม็ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 
 4. สถติทิี�ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  4.1 เปรยีบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั  นประถมศึกษาปีที� 6 
ก่อนและหลงัการทดลองทั  งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิตทิดสอบ t-test for dependent 
samples(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

 t      =      
∑'

!(	∑)�*∑)��
(*+

 

 
      เมื�อ    t          แทน คาํที�ใชใ้นการพจิารณาของการแจกแจงแบบท ี
          D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่
               N  แทน    จาํนวนคู่ 

																								∑D      แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการ      
เปรยีบเทยีบกนัเป็นรายบุคคลระหว่าง
คะแนนที�ไดร้บัจากการทดสอบก่อนเรยีนกบั
ทดสอบหลงัเรยีน 

                	∑ D�						แทน    ผลรวมกาํลงัสองของความแตกต่างจากการ 
เปรียบเทียบกันเ ป็นรายบุคคลระหว่าง
คะแนนที�ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน 
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4.2 เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มนักเรยีนชั  นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั
การสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิโดยใช้สถิติทดสอบ t-test for independent 
samples (ชศูร ีวงศร์ตันะ.2544: 165) 
  

t      =      
� +		� �

-.+*	+�/+�	0	.�	*+�/�	�.+0	.�	*�	 � +.+	1 +.��
 

 
      เมื�อ  t  แทน  คา่วกิฤตที�ใชใ้นการพจิารณาการแจกแจง

ของคา่ t 
         x3� แทน  คา่เฉลี�ยของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและ 
                      หลงัฝึกของกลุ่มทดลอง 
          x3� แทน คา่เฉลี�ยของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและ 
             หลงัฝึกของกลุ่มควบคมุ 																						s�� แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่าง 

         ก่อนและหลงัฝึกของกลุ่มทดลอง 								s�� แทน  ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหวา่ง  
     ก่อนและหลงัฝึกของกลุ่มควบคมุ 							n� แทน ขนาดของกลุ่มทดลอง 

                            n� แทน ขนาดของกลุ่มควบคมุ 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

          บทที� 4 
        ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การศึกษาวิจยัในครั �งนี�มีวตัถุประสงค์เพื�อเปรยีบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนโดยใช้แบบเรยีน 
อตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีจากการวเิคราะห์
ขอ้มลูปรากฎผลดงันี� 
 

สญัลกัษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลที�ไดจ้ากผลการทดลอง ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ที�ใชใ้น 
การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี� 
 

 n    แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 x    แทน  คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 
 S.D.   แทน  ส่วนเบี�ยงเบนมาตฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง 
 t     แทน  คา่สถติทิี�ใชพ้จิารณาในt-distribution 
 p     แทน  คา่นัยสาํคญัของการทดสอบ  
 กลุม่ทดลอง   แทน  นกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 กลุม่ควบคุม   แทน  นกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ   

   
ผลการวิเคราะหข้์อมูล  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัต่อไปนี� 

1. ผลการเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทาํงานกลุม่ของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  
ที�ไดร้บัการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

2. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 

ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 

4. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  
ที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 
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1. ผลการเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทาํงานกลุม่ของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 

กบัการสอนแบบเดมิ 

 
ตาราง2 ผลการเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทาํงานกลุม่ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการ
สอนแบบเดมิ 

 

 
กลุ่ม 

นํ�าพรกิยอดนิยม 
(นํ�าพรกิกะปิ) 

(คะแนนเตม็ 75 
คะแนน) 

นํ�าพรกิมะม่วง 
(คะแนนเตม็ 75

คะแนน) 

ปลาทรูวมสหาย 
(ยาํปลาททูอด) 
(คะแนนเตม็ 75 

คะแนน) 

ยาํแตงกวากุง้สด 
(คะแนนเตม็ 75 

คะแนน) 

อญัชนัหวานชื�นใจ 
(นํ�าดอกอญัชนั) 
(คะแนนเตม็ 75 

คะแนน) 
 

รวมพลผลไม ้
(ฟรตุสลดั) 

(คะแนนเตม็ 75 
คะแนน) 

 
 

รวม 

คา่เฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ คา่เฉลี�ย รอ้ยละ คา่เฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ 

ทดลอง 12.3 82 12.8 85.33 13.6 90.66 13.5 90 13.7 91.33 13.7 91.33 

รวมค่าเฉลี�ย 
(13.27) 
รวมรอ้ยละ 
(88.46) 

ควบคมุ 8.8 58.66 9.6 64 10.3 68.66 10.3 68.66 10.4 69.33 11.6 77.33 

รวมค่าเฉลี�ย 
(10.17) 
รวมรอ้ยละ 
(67.8) 
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จากตาราง2 นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์เรื�อง 
นํ�าพรกิยอดนิยม (นํ�าพรกิกะปิ) มคีะแนนเฉลี�ย 12.3คะแนน, นํ�าพรกิมะม่วง มคีะแนนเฉลี�ย 12.8 คะแนน, ปลา
ทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด)มีคะแนนเฉลี�ย 13.6 คะแนน, ยําแตงกวากุ้งสด มีคะแนนเฉลี�ย 13.5 คะแนน, 
อญัชนัหวานชื�นใจ(นํ�าดอกอญัชนั) มคีะแนนเฉลี�ย 13.7 คะแนนและรวมพลผลไม้ (ฟรุตสลดั) มคีะแนนเฉลี�ย 
13.7 คะแนน สรปุทั �ง 6 เรื�องมคีะแนนเฉลี�ย13.27 คะแนน อยูใ่นระดบัดมีาก 

นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ เรื�อง นํ�าพรกิกะปิ มีคะแนนเฉลี�ย 8.8 
คะแนน,นํ�าพรกิมะม่วง มคีะแนนเฉลี�ย 9.6 คะแนน, ยําปลาทูทอดมคีะแนนเฉลี�ย 10.3 คะแนน, ยําแตงกวากุง้
สดมีคะแนนเฉลี�ย 10.3 คะแนน, นํ�าดอกอญัชนัมคีะแนนเฉลี�ย 10.4 คะแนน, และฟรุตสลดัมีค่าเฉลี�ย 11.6 
คะแนน สรปุทั �ง 6 เรื�องมคีะแนนเฉลี�ย10.17 คะแนนอยู่ในระดบัพอใชด้งันั �นนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์มีกระบวนการในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรยีนที�ไดร้บัการสอน
แบบเดมิ ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  เปรยีบเทยีบกระบวนการในการทาํงานกลุ่มระหวา่งนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนโดยใช้

แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 
 
 จากภาพประกอบ2 พบว่านักเรยีนที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีะแนนเฉลี�ย
กระบวนการในการทาํงานกลุ่มสงูกวา่นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
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1. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

 

ตาราง3 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 

 

ความสามารถใน 
การทํางานกลุ่ม 
หลงัการทดลอง 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคุม 
T p 

n  S.D. n  S.D. 
23 35.130 2.160 23 26.174 2.964 11.712** .000 

 

**มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.01 
 

จากตาราง3 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรียน 
อตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .01 ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�

ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 
 



61 
 

 

 

23.957

35.130

0

10

20

30

40

กลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง

หลงัการทดลอง

 จากภาพประกอบ 3 นักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที� 6ที�ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรียน 
อตัลกัษณ์มีความสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรยีนที�ได้รบัการสอนแบบเดมิ โดยนักเรยีนที�
ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ มคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 35.130 และนักเรยีนที�ไดร้บัการสอน
แบบเดมิมคีะแนนเฉลี�ยเทา่กบั 26.174 

 

2. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6ที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ตาราง4ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�ไดร้บั
การสอนโดยใชเ้รยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ความสามารถใน 
การทํางานกลุ่ม 

กลุม่ทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t p 

n  S.D. n  S.D. 
23 23.957 3.710 23 35.13 2.160 12.772** .000 

 

**มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.01 
 

จากตาราง4 พบว่า หลงัการทดลองนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนโดยใช้
แบบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทาํงานกลุ่มสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�
ระดบั .01ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�ไดร้บั
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 

 
 จากภาพประกอบ 4 พบว่าหลงัการทดลองนักเรียนที�ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรียน 
อตัลกัษณ์มีความสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่าก่อนทดลอง โดยหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลี�ย
เท่ากบั35.13และก่อนทดลองมคีะแนนเฉลี�ยเทา่กบั 23.957 

 
3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�

ไดร้บัการสอนแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 ตาราง5 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�
ไดร้บัการสอนแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 
**มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.01 

 
จากตาราง5 พบวา่ หลงัการทดลองนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิมี

ความสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 
ดงัภาพประกอบ 5 
 

 
 
 
 

 
 

ความสามารถใน 
การทํางานกลุ่มของ 

กลุ่มควบคุม 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t p 

n  S.D. n  S.D. 
23 26.174 2.815 23 24.260 2.964 3.029 .000 
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ภาพประกอบ5 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6ที�

ไดร้บัการสอนแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 
 

จากภาพประกอบ 5 พบว่าหลงัการทดลองนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิมคีวามสามารถใน 
การทํางานกลุ่มสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั26.174และก่อนการ
ทดลองมคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 24.261 



บทที� 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัครั 
งนี
เป็นการเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถในการทํางาน
กลุ่มของนกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีซึ#งสรปุสาระสาํคญัไดด้งันี
 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
1. เพื#อเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรียนที#ได้รบัการสอนโดยใช้

แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 
2. เพื#อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดยใช ้

แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ 
3. เพื#อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดยใช ้

แบบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 
4. เพื#อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนที#ได้รบัการสอนแบบเดมิ

ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. นกัเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มสงู 

กวา่นกัเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
2. นักเรียนที#ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์มีความสามารถในการทํางานกลุ่ม 

สงูกวา่นกัเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
3. นักเรียนที#ได้รบัการสอนโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์มีความสามารถในการทํางานกลุ่ม 

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
4. นักเรียนที# ได้ร ับการสอนแบบเดิมมีความสามารถในการทํางานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรยีน 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที#ใชใ้นการวจิยัเป็นนักเรยีนระดบัชั 
นประถมศกึษาปีที#  6 ภาคเรยีนที# 2 ปีการศกึษา 2555 
ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ#น กระทรวง 
มหาดไทยที#ตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทาํงานกลุม่และความสามารถในการทาํงานกลุ่ม   
 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
 กลุม่ตวัอย่างที#ใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ภาคเรยีนที# 2 ปีการศกึษา 2555 

โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ#น กระทรวงมหาดไทยที#เลอืกมาแบบเจาะจงจากนั 
นใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มนักเรยีนเพื#อเขา้เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรยีนและกลุม่ควบคุม 1 หอ้งเรยีน 

 

ตวัแปรที�ศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ 

  วธิกีารสอน 
  1.1 การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 
  1.2 การสอนแบบเดมิ 
 2. ตวัแปรตาม  

   2.1 กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม  
  2.2 ความสามารถในการทํางานกลุ่ม 
 

ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั 
 ระยะเวลาที#ใชใ้นการทดลอง 2 สปัดาห์ๆ  ละ 6 คาบ ๆ  ละ 50 นาท ีรวมทั 
งสิ
น 12 คาบ ต่อ 1 หอ้งเรยีน 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

1. แบบเรยีนอตัลกัษณ์ ชุดอาหารเพื#อสขุภาพ  
2. แผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์  
3. แผนการสอนแบบเดมิ  
4. แบบประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
5. แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 
1. ปฐมนิเทศนักเรยีน เพื#อชี
แจงและทําความเขา้ใจเกี#ยวกบัจุดประสงคข์องการเรยีน วธิกีาร

เรยีน ระยะเวลาที#ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน บทบาทของนักเรยีน และการประเมนิผลการเรยีน  
2. ทดสอบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนโดยใช้แบบวดัความสามารถใน 

การทาํงานกลุ่มกบันกัเรยีนทั 
งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนการทดลอง 
3. ดาํเนินการสอนนักเรยีนทั 
งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนการสอน

แตกต่างกนัดงันี
 โดยกลุม่ทดลองไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ และกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนแบบเดมิ 
จาํนวน กลุ่มละ 6 แผน และประเมนิกระบวนการทาํงานกลุม่ขณะปฏบิตังิานในแต่ละแผนการสอน 

4. ทดสอบหลงัเรยีน โดยใช้แบบวดัความสามารถในการทํางานกลุ่มหลงัจากจดัการเรยีน 
การสอนของนกัเรยีนทั 
งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

5. ตรวจผลการทดสอบแลว้นําคะแนนที#ไดม้าวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิเพื#อทดสอบสมมตฐิาน 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/PCเพื#อทดสอบสมมตฐิานดงันี
 

1. เปรยีบเทยีบกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั 
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิโดยการหาคา่เฉลี#ยและรอ้ยละ 

2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั 
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test for independent samples 

3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั 
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลกัษณ์และการสอนแบบเดิมก่อนและหลงัการเรียนทั 
งกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคมุ โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test for dependent samples 
 

สรปุผลการวิจยั 
1. นักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มกีระบวนการในการ

ทาํงานกลุ่มสงูกวา่นักเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิ  
2. นกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการ

ทาํงานกลุ่มสงูกวา่นักเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .01 
3. นกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการ

ทาํงานกลุ่มหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .01 
4. นักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิมคีวามสามารถในการทํางานกลุ่ม 

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .01 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาครั 
งนี
ม ีความมุ่งหมายเพื#อเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม เรื#อง การจดั เตรยีม ประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ีของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการ
สอนแบบเดมิ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี
 

1. การเปรยีบเทยีบกระบวนการในการทาํงานกลุม่ของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั 
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิ ปรากฎผลดงันี
 คอื นักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 
6ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มกีระบวนการในการทํางานกลุ่มสงูกว่านักเรยีนที#ไดร้บัการ
สอนแบบเดมิอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั.01สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที# 1 โดยคะแนนเฉลี#ยของ
กระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีา่เท่ากบั13.27 อยู่ใน
เกณฑ์ดมีาก และคะแนนเฉลี#ยของนักเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิเท่ากบั 10.17 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
จากผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาลา รมราศร ี(2554:39) และทศันีย์ โชตพิฤฒพิงศ์ 
(2535: 80) ทั 
งนี
อาจสบืเนื#องมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี
 

1.1 เนื#องจากแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นแบบเรยีนที#สรา้งขึ
นโดยครทูี#ประสบปญัหาโดยตรง 
จงึทําให้สามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปญัหาไดต้รงกบัความต้องการของครูผู้สอนและสามารถใช้พฒันา
กระบวนการทํางานกลุ่มให้เกิดขึ
นได้ นอกจากนี
แล้วแบบเรยีนอตัลกัษณ์ยงัเป็นแบบเรียนที#น่าสนใจ 
เพราะเป็นแบบเรยีนที#ฝึกการเรยีนรู้และปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อย่างมีระบบแบบแผน โดยมุ่งเน้นให้
นกัเรยีนเขา้ใจกระบวนการทาํงานและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื#นไดส้อดคลอ้งกบัที#หทยั ตนัหยง (2532: 
503) กล่าวไว้ว่าแบบเรียนอตัลกัษณ์เป็นสื#อที#สามารถตอบสนองจุดประสงค์ของการเรยีนหรอืแก้ ปญัหา 
การเรยีนได้อย่างแน่นอนและตรงจุด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการอ่านและสามารถนํา
ความรู้ที# ได้ร ับมาปฏิบัติในการทํางานได้อย่างมีระบบแบบแผน อีกทั 
งยังสามารถสร้างผลงาน 
ของกลุม่ไดอ้กีดว้ย 
  1.2การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ เป็นการจัดกิจกรรมที#ทําให้นักเรียนได้ร ับ
ประสบการณ์โดยตรงผ่านสื#อการสอนที#ง่ายต่อการเรยีนรู ้เป็นสื#อที#จบัตอ้งไดแ้ละสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที#
ทุกเวลา ดงัที#ศริชิยั กาญจนวาส ี(2553: 407) กล่าวไวว้่าการใชส้ื#อหรอืสรา้งสื#อควรง่ายต่อการเรยีนรูแ้ละคาํนึง 
ถงึความรูป้ระสบการณ์ของนักเรยีนเน้นใหน้ักเรยีนไดแ้สดงพฤติกรรมการปฏิบตัิใหม้ากที#สุด เพื#อให้
นักเรียนเข้าใจการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีโอกาสแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ  
และการจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ในครั 
งนี
 นักเรยีนมโีอกาสไดแ้สดงศกัยภาพและ
ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อื#นอย่างเต็มที# กล่าวคือ หลงัจากที#นักเรียนได้อ่านแบบเรียน 
อตัลกัษณ์และเขา้ใจกระบวนการทาํงานแลว้ สามารถปฏบิตังิานตามกระบวนการทาํงานไดโ้ดยเริ#มจาก
การประชุมเพื#อเลอืกหวัหน้าและแบ่งหน้าที# การวางแผนการทํางาน การปฏบิตัิงานตามหน้าที#ของตน 
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ตลอดจนการแสดงผลงาน ซึ#งนกัเรยีนแต่ละกลุ่มสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกระบวนการ
ที#แบบเรยีนอตัลกัษณ์กําหนดไว ้โดยมบีรรยากาศในการปฏบิตังิานที#สนุกสนาน สอดคลอ้งกบัที#ทศวร 
มณีศรขีาํ (2539: 21) กลา่วไวว้า่ กจิกรรมกลุม่หรอืกระบวนการทํางานกลุ่ม เป็นวธิกีารใหน้ักเรยีนไดร้บั
ประสบการณ์และปฏบิตังิานจรงิ โดยนักเรยีนทุกคนจะไดม้ส่ีวนร่วมในการทํางานและการทํากจิกรรม
กลุ่มไดท้า้ทายความคดิ ไดแ้สดงความสามารถที#ตนเองถนัด ทําให้การทํากจิกรรมในหอ้งเรยีนมคีวาม
สนุกสนานและมชีวีติชวีา ดงันั 
นการใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ในการจดัการเรยีนการสอนจงึทําใหน้ักเรยีน
ไดแ้สดงความสามารถของตนเองในการทํางานร่วมกบัผู้อื#นไดอ้ย่างมกีระบวนการส่งผลใหน้ักเรยีนที#
ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มกีระบวนการทาํงานกลุ่มสงูกว่านกัเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิ 

2. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั 
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดมิปรากฎผลดงันี
 คอื นักเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดย
ใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่มสงูกว่านักเรยีนที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั .01 ซึ#งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที# 2 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของมาลา รมราศร ี
(2554: 39) ทั 
งนี
อาจเนื#องมาจากแบบเรยีนอตัลกัษณ์มลีกัษณะเป็นแบบเรยีนที#ช่วยปรุงรสในการสอนให้มี
ความน่าสนใจต่อการเรยีนรูม้ากกว่าแบบเรยีนแบบปกตทิั 
งนี
เพราะแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นแบบเรยีนที#มกีาร
เล่าเรื#องในการปฏิบตัิงาน โดยมีลกัษณะเป็นแบบเรยีนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม มีภาพประกอบที#มีความ
น่าสนใจ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ
น และในทางปฏิบัตินักเรียนก็ได้แสดง
ความสามารถของตนเองที#เกดิจากการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเขา้ใจดว้ยความสนุกสนานเพลดิเพลนิไปกบัการเรยีน
การสอน (หทยั ตนัหยง.  2532: 504)นอกจากนี
แลว้ยงัเป็นสื#อที#นักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเป็น
แบบเรยีนที#สง่เสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละไดป้ฏบิตังิานร่วมกนัอย่างมกีระบวนการ มรีะบบแบบ
แผนรวมทั 
งยงัไดแ้สดงความสามารถของตนในการสรา้งสรรคผ์ลงานอกีดว้ย (มาลา รมราศร.ี 2554:41-
42)สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนิพนธ์ ศุขปรดี ี(2545: 39) ที#กล่าวไวว้า่ การเลอืกสื#อที#สอดคลอ้งและตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนนั 
น ถ้านักเรียนพอใจในกิจกรรมหรอืประสบการณ์ที#ได้รบัจากสื#อย่อมทําให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบเรยีนอตัลกัษณ์จงึเป็นรปูแบบการสอนที#มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพฒันาความสามารถใน
การทํางานกลุ่มของนักเรยีนไดอ้ย่างตรงจุดและแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างแท้จรงิ ดงันั 
นนักเรยีนชั 
นประถมศกึษา
ปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์จงึมคีวามสามารถในการทาํงานกลุ่มสงูกวา่นักเรยีนที#ไดร้บั
การสอนแบบเดมิ 

3. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บั
การสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ก่อนและหลงัทดลองปรากฎผลดงันี
 คอื นักเรยีนชั 
นปีที# 6 ที#ไดร้บัการ
สอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถในการทํางานกลุ่มหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี#ระดบั.01ซึ#งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 3ที#ตั 
งไวส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของวราภรณ์ 
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นิยมพงษ์ (2541: 71-72)และจริภา มาลยัธรรม (2541: 88-89) ทั 
งนี
อาจเนื#องมาจากแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็น
สื#อที#สามารถช่วยแก้ไขปญัหาของการจดั การเรียนการสอนที#ไม่เป็นที#พอใจได ้เพราะแบบเรยีนอตั
ลักษณ์เป็นสื#อที#มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงโดยมีลักษณะเป็นวรรณกรรมที#มี
ภาพประกอบ มเีนื
อหาที#ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเขา้ใจและแสดงพฤตกิรรมในการทํางานกลุ่มไดอ้ย่างเตม็
ศกัยภาพอกีทั 
งยงัง่ายต่อการศกึษาและทําความเขา้ใจจงึเป็นสื#อที#นักเรยีนใหค้วามสนใจ และสามารถ
แก้ไขปญัหาความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนได้เป็นอย่างดสีอดคล้องกบัคํากล่าวของ 
หทยั ตนัหยง(2532: 504) ที#กล่าวไวว้า่แบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นแบบเรยีนที#มกีารปรุงรสการสอนและเป็นที#
น่าสนใจมากกวา่แบบเรยีนปกต ิซึ#งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เป็นสื#อที#ครสูรา้งขึ
นมาจากความรูส้กึนึกคดิโดย
แบบเรียนอัตลักษณ์จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
กระบวนการ และแสดงความสามารถของตนเองไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ สอดคล้องกบัที#เชยีรศร ีววิธิสริ ิ
(2527: 35-53) กล่าวไวว้่า สื#อการสอนที#ดคีวรเป็นสื#อที#ช่วยใหม้กีารเปลี#ยนแปลงพฤตกิรรมของนักเรยีน
ไปในทางที#ต้องการได ้และสื#อนั 
นควรเป็นสื#อที#มคีวามน่าสนใจและสามารถนําเนื
อหามาเพิ#มรสการสอน
ใหม้คีวามสนุกสนาน ไม่น่าเบื#อหน่ายทํานองเดยีวกนักบัโนเอลและลีโอนาร์ด (Noel and Leonard 
1962: 26-28)ที#กล่าวว่า สื#อการสอนควรเป็นสื#อที#จะพฒันานักเรยีนดว้ยการเสรมิทศันคตทิี#ดตี่อนักเรยีน
และเป็นสื#อที#มีแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจหรือดึงดูดใจนักเรียน ดังนั 
นด้วยคุณลักษณะเฉพาะของ
แบบเรยีนอตัลกัษณ์นี
เอง จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนที#ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์มคีวามสามารถ
ในการทาํงานกลุ่มหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

4. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6ที#ไดร้บั 

การสอนแบบเดมิปรากฎผลดงันี
 คอื นักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6ที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิมคีวาม 
สามารถในการทาํงานกลุม่หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิางสถติทิี#
ระดบั.01 ซึ#งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 4 ทั 
งนี
อาจสบืเนื#องมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี
 

1. การสอนแบบเดิมเป็นกิจกรรมที#ให้นักเรียนได้ปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใช ้
ใบงานเป็นสื#อในการทํางาน ซึ#งเป็นสื#อที#มเีนื
อหาที#สามารถทาํความเขา้ใจไดง้า่ย เพราะมเีนื
อความที#ส ั 
น 
และกระชับอีกทั 
งยงัมีกระบวนการทํางานที#ชัดเจนจึงง่ายต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกบัคํากล่าวของ 
กดิานันท ์มลทิอง (2536: 79) ที#กล่าวไวว้า่สื#อการเรยีนการสอนถอืวา่เป็นทรพัยากรที#ช่วยใหน้ักเรยีนเกดิการเรยี น 
รู ้สื#อสามารถกระตุน้ใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจ และสื#อการสอนที#ดคีวรใหง้่ายต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัลดัดา สุขปรดี ี(2525: 61) ที#กล่าวว่าสื#อการสอนเป็นตวักลางที#ใช้ในกระบวนการ
สอนเพื#อทําให้ครูและนักเรียนเข้าใจในสิ#งที#ถ่ายทอดซึ#งกนัและกันเพื#อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที#
ครผููส้อนไดต้ั 
งไวแ้ละสื#อการสอนนั 
นควรมปีระสทิธภิาพและมคีวามน่าสนใจต่อการเรยีนการสอน ดงันั 
น
ใบงานจึงเป็นสื#อการสอนที#ดแีละสามารถช่วยให้นักเรยีนมีความสามารถในการทํางานกลุ่มหลงัการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
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2. การจดัการเรยีนการสอนแบบเดิม เป็นการจดัการเรยีนการสอนที#ใช้ใบงานเป็นสื#อ 
โดยใบงานมเีนื
อหาที#ส ั 
นกระชบัและง่ายต่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้วลาไม่มากนัก ทาํใหน้ักเรยีนมเีวลาในการ
ทาํความเขา้ใจ วางแผนการทาํงาน และฝึกการประกอบอาหารร่วมกนัไดเ้ตม็ที#นอกจากนี
แลว้การจดัการ
เรยีนการสอนในครั 
งนี
จดัให้มกีารฝึกประกอบอาหารหลายชนิดและมคีวามหลากหลาย โดยสบัเปลี#ยน
หมุนเวยีนกนัไป ทําให้นักเรยีนไดม้โีอกาสฝึกการประกอบอาหารหลายครั 
งนั #นคอืนักเรยีนได้ฝึกการ
ประกอบอาหารทั 
งหมดจํานวน 6เรื#องทําให้นักเรยีนได้พฒันาความสามารถในการทํางานกลุ่มอย่าง
ต่อเนื#อง สอดคลอ้งกบัที#มาลา รมราศร ี(2554: 42) กลา่วไวว่้า เมื#อนักเรยีนไดฝึ้กการทาํกจิกรรมที#หลากหลาย
โดยใชว้ธิกีารปฏบิตัเิดมิและทํากจิกรรมซํ
าๆ กนัหลายๆ ครั 
ง จะส่งผลใหน้ักเรยีนมกีารพฒันาทกัษะการ
ทาํกจิกรรมหรอืปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื#อง ทําใหค้วามสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรยีนเพิ#มสงูขึ
น 
ดงันั 
นความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที# 6 ที#ไดร้บัการสอนแบบเดมิหลงั
การทดลองจงึสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันาแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
  1. ก่อนสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ควรศกึษาทฤษฏแีละวธิกีารสรา้งแบบเรยีนอตัลกัษณ์ของ
หทยั ตนัหยงให้เขา้ใจอย่างแท้จรงิ เพื#อจะได้สามารถสร้างแบบเรียนที#ตรงกบัจุดประสงค์ของการใช้งาน 
และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี
ยงัช่วยใหก้ารจดัทาํแบบเรยีนอตัลกัษณ์งา่ยขึ
นอกีดว้ย 
  2. การจดัทํารปูเล่มของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ ควรสรา้งเนื
อเรื#องใหม้คีวามกระชบัรดักุม เพื#อ
ความสะดวกในการศึกษาของนักเรยีนในระยะเวลาอนัจํากดั นอกจากนี
ควรมีภาพประกอบที#น่าสนใจและ
ดึงดูดใจ ตัวละครที#ใช้ในการเล่าเรื#องควรแสดงอารมณ์และท่าทางที#ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
เนื
อเรื#อง 
 ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน 
  1. เนื#องจากแบบเรยีนอตัลกัษณ์เป็นลกัษณะการถ่ายทอดเรื#องราวผ่านวรรณกรรม ทําให้
นักเรยีนต้องศกึษาเนื
อหาสาระดว้ยการอ่านและทําความเขา้ใจเรื#องราวนั 
นๆ ดว้ยตนเอง ดงันั 
นในการนํา
แบบเรยีนอตัลกัษณ์ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน ครูควรกระตุน้ใหน้ักเรยีนสนใจอ่านและทาํความเขา้ใจ
แบบเรยีนอตัลกัษณ์ให้เขา้ใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมอืปฏิบตัจิรงิ เพื#อนักเรยีนจะไดส้ามารถปฏิบตัิงานตาม
กระบวนการทํางานไดอ้ย่างถูกต้องโดยครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรยีนก่อนการลงมอืปฏบิตังิาน
อกีดว้ย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั 1งต่อไป 
  1. ควรศกึษาผลของการใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการจดัการเรยีนการสอนในเนื
อหา

อื#นๆของกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
2. ควรศกึษาผลของการใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยใีนระดบัชั 
นอื#นๆ 
  3. ควรศกึษาผลของการใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบัการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูอ้ื#นๆ 
 4.  ควรศกึษาการใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์กบักระบวนการปฏบิตังิานอื#นๆ 
 5.   ควรจดัทาํแบบเรยีนอตัลกัษณ์ในรปูแบบของ E – BOOK 
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ภาคผนวกก 
รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ
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รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยส์นั �น มขีนัหมาก 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารยส์ริะอร  ยอดเจรญิ 
ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นบางแกว้  
สาํนกังานเขตพื5นที�การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 

3. อาจารย ์ดร.วรนิทร โพนน้อย 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวกข 
คณุภาพของเครื�องมือวิจยั 

���� ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
���� ตาราง 7 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้

แบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
���� ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิ 
���� ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบประเมนิกระบวนการ

ในการทาํงานกลุ่ม 
���� ตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่า

ความเชื�อมั �น(Reliability) ของแบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
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ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง นํ5าพรกิยอดนิยม  
(นํ5าพรกิกะปิ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ .67 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม .67 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ .67 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม  1 
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ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง นํ5าพรกิมะมว่ง(ต่อ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ .67 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม .67 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ .67 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 1 
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ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง ปลาทรูวมสหาย  
(ยาํปลาททูอด)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ .67 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม .67 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ .67 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 1 



    
85 

 

 

ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง ยาํแตงกวาเลศิรส 
(ยาํแตงกวากุง้สด)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 1 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 1 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 1 
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ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง อญัชนัหวานชื�นใจ 
(นํ5าดอกอญัชนั)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 1 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 1 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 1 
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ตาราง 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ เรื�อง รวมพลผลไม ้
(ฟรตุสลดั)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความ

สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.2 ความคดิรวบยอดสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
1.4 มกีารกําหนดอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม .67 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ .67 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 1 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน .67 
2.9  เนื5อเรื�องงา่ยต่อการจดจาํและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ .67 
2.10 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 1 
2.1 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด 1 
2.2 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
2.3 เนื5อเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกบัอรรถลกัษณ์ของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.4เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมรีะบบ 1 
2.5 เนื5อเรื�องช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.6เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
2.7เนื5อเรื�องมกีารใชภ้าษาที�งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ .67 
2.8 เนื5อเรื�องมคีวามเหมาะสมกบัเนื5อหาสาระที�เรยีน 1 
3.1 ขนาดของรปูเล่มมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 1 
3.3 ขนาดของภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน .67 
3.4 ภาพสามารถสื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 1 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรยีนอตัลกัษณ์นํ5าพรกิ 
ยอดนิยม(นํ5าพรกิกะปิ) 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ .67 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 7ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์นํ5าพรกิมะมว่ง 
(ต่อ) 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ปลาทูรวม 
สหาย(ยาํปลาททูอด)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ยาํแตงกวาเลศิ 
รส (ยาํแตงกวากุง้สด)(ต่อ) 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์นํ5าดอกอญัชนั 
(อญัชนัหวานชื�นใจ)(ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม .67 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน .67 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

1 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์รวมพลผลไม ้
(ฟรตุสลดั)(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ความคดิรวบยอดมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามอรรถลกัษณะของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม .67 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
3.1 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
3.3 สื�อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนมกีระบวนการในการทาํงานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิ�งขึ5น 

1 

3.5 สื�อการเรยีนการสอนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการ
ทาํงานกลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนการสอนใหส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
4.1 การประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 1 
4.2 การประเมนิผลใชว้ธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความคดิรวบยอด จดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอน สื�อการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าพรกิกะปิ 

 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั .67 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

1 

 
 
 



    
95 

 

 

 
ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าพรกิกะปิ (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

1 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าพรกิมะม่วง(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

1 
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ตาราง8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าพรกิมะม่วง(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิยาํปลาทูทอด(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

1 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิยาํปลาทูทอด (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
100 

 

 

ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิยาํแตงกวากุ้งสด(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิยาํแตงกวากุ้งสด(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าดอกอญัชนั(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

1 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมินํ5าดอกอญัชนั (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิฟรตุสลดั(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.2 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 
1.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
1.5 เนื5อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี5วดั 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถูกตอ้งตามขั 5นตอนกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 1 
2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 
2.4กจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 1 
2.6กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
2.7ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
2.8 เนื5อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาที�เรยีน 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื5อหาการเรยีนมากยิ�งขึ5น 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตังิานแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม 

1 

3.6สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถูกตอ้ง มคีุณค่าทางวชิาการ 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 
3.8สื�อการเรยีนรูช่้วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั  
และทกัษะพสิยั 

.67 
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ตาราง 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดมิฟรตุสลดั(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงค ์    
การเรยีนรู ้

1 

4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม .67 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั 5งดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี�
คาดหวงั เนื5อหาสาระ  กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผล 

.67 
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ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของแบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 
 

รายการประเมนิ 
คา่ดชัน ี

ความสอดคลอ้ง 
 (IOC) 

1.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัแบบเรยีนอตั
ลกัษณ์ 

1 

2.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการสอน .67 
3.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อหาสาระ 1 
4.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้

.67 

5.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด .67 
6.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้สอบ
กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

1 

7.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื5อเรื�องของ
แบบเรยีนอตัลกัษณ์ 

1 

8.  แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมขี ั 5นตอนกระบวนการทํางานที�มคีวาม
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 

1 

9. แบบประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่มมอีงคป์ระกอบที�สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
การใหค้ะแนน 

.67 

10. แบบประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่มสามารถวดักระบวนการทํางานกลุ่ม
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครอบคลุม ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

1 
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ตาราง 10  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั �น (Reliability) ของ
แบบวดัความความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 

 

ขอ้ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนก(r) 

1 1 .26 

2 .67 .47 

3 1 .29 

4 .67 .21 

5 1 .33 

6 1 .27 

7 1 .35 

8 .67 .23 

9 .67 .36 

10 .67 .24 

 
ความเชื�อมั �น (Reliability) เทา่กบั .624 
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ภาคผนวกค 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

���� แบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
���� แผนการสอนโดยใชแ้บบเรยีนอตัลกัษณ์ 
���� แผนการสอนแบบเดมิ 
���� แบบประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
���� แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 
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แบบเรียนอตัลกัษณ์ 
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แผนการสอนภาษาไทยโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์ 
แผนการสอนที� 5 
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ขั *นตอนการสอนแบบเรียนอตัลกัษณ์ 
 

ขั *นนําเข้าสู่บทเรียน  จดักจิกรรมเพื�อกระตุน้และเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการเรยีน
ใหน้กัเรยีนในแต่ละเรื�อง 
 ขั *นสอน แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม จากนั 5นใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษาแบบเรยีนอตั
ลกัษณ์ที�ผู้สอนสรา้งขึ5นเพื�อตอบสนองลกัษณะเฉพาะของนักเรยีนด้วยตนเองแลว้ลงมอื
ปฏบิตังิานตามขั 5นตอนที�แบบเรยีนอตัลกัษณ์ไดก้าํหนดไว ้
 ขั *นสรุป อภิปรายผลการปฏิบัติงาน แสดงความรู้สึกจากการปฏิบัติการ
ทํางานและให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคดิและสร้างหนังสอืเฉพาะของกลุ่มตามความ
ตอ้งการและความสนใจของสมาชกิในกลุ่ม 

 ขั *นประเมินผล เป็นการประเมนิทกัษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใชแ้บบ
ประเมนิกระบวนการทาํงานกลุ่ม 
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แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอตัลกัษณ์ 
 

แผนการสอนที� 5 
 
แผนการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั *นประถมศึกษาปีที� 6 
ชุดอาหารเพื�อสขุภาพเรื�อง อญัชนัหวานชื�นใจ (นํ*าดอกอญัชนั) เวลา 100 นาที (2 คาบ) 
 
ความคิดรวบยอด 
 การตั 5งเป้าหมายการทาํงาน การกําหนดหน้าที�ที�ชดัเจน และการปฏบิตังิานตามแผน ทาํให้
การปฏบิตังิานลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. กําหนดเป้าหมายการทํางานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
2. วางแผนการทํางานไดช้ดัเจน 
3. บอกขั 5นตอนการทํางานได ้
4. ทาํงานตามเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. นําเสนอผลงานได ้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

การทํานํ5าดอกอญัชนัทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 
1. กําหนดเป้าหมายรว่มกนั  
2. แจกแจงวสัดุ อุปกรณ์ 
3. วางแผนการทํางานรว่มกนั 
4. ปฏบิตังิานตามแผนรว่มกนั 
5. เสนอผลงาน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั *นนํา 
  ครนํูาตวัอย่างนํ5าหวานคอืนํ5าตะไคร ้นํ5ามะตูม มาใหน้ักเรยีนดูและชมิพรอ้มกบัสนทนา
ร่วมกนัเรื�องรสชาติ ลกัษณะของสแีละกลิ�น และถามนักเรยีนว่าเคยรบัประทานนํ5าหวานชนิดอื�น
หรอืไม ่ถา้เคยรบัประทานเคยรบัประทานจากที�ใด 
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ขั *นสอน 
1. จดันกัเรยีนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม จดันกัเรยีนกลุ่มละ 5-6 คนโดยใชก้ลุ่มเดมิ 
2. นกัเรยีนเริ�มประชุมกลุ่มและแบ่งหน้าที�การทํางาน 
3. แจกแบบเรยีนอตัลกัษณ์เรื�อง อญัชนัหวานชื�นใจใหน้กัเรยีนศกึษาพรอ้มอ่าน 

และพจิารณาแบบเรยีนอตัลกัษณ์โดยดาํเนินการปฏบิตัติามแผนแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
3.1  นกัเรยีนกําหนดเป้าหมายในการทาํนํ5าดอกอญัชนัร่วมกนั 
3.2  นกัเรยีนเตรยีมเครื�องปรงุเครื�องมอื และอุปกรณ์ ในการทํานํ5าดอกอญัชนั 
3.3  นกัเรยีนวางแผนการทํางานและแบ่งหน้าที�ใหส้มาชกิในกลุ่มเพื�อทํานํ5าดอก

อญัชนั 
3.4  นกัเรยีนรว่มกนัลงมอืทํานํ5าดอกอญัชนัไปถงึการจดับนโต๊ะอาหารพรอ้มทั 5ง 

ลา้งและจดัเกบ็อุปกรณ์ 
ขั *นสรปุ 

  1. นกัเรยีนอภปิรายผลการปฏบิตังิาน 
 2. เขยีนแบบเรยีนอตัลกัษณ์ของกลุ่ม 

      3. นกัเรยีนแสดงความรูส้กึจากการเรยีน 
 
สื�อการเรียนการสอน 
 1.  แบบเรยีนอตัลกัษณ์เรื�องอญัชนัหวานชื�นใจ 

 2.  เครื�องปรงุ สาํหรบัการทํานํ5าดอกอญัชนั 
 3.  เครื�องมอื อุปกรณ์สาํหรบัการทาํนํ5าดอกอญัชนั 
 4. ตวัอยา่งนํ5าหวาน คอืนํ5าตะไคร ้และนํ5ามะตูม 

 
การประเมินผล 
 แบบวดักระบวนการทํางานกลุ่ม โดยวดัจากกระบวนการดงันี5 

• กําหนดเป้าหมายรว่มกนั  
• แจกแจงวสัดุ อุปกรณ์ 
• วางแผนการทํางานรว่มกนั 
• ปฏบิตังิานตามแผนรว่มกนั 
• เสนอผลงาน 
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แผนการสอนแบบเดิม 

 
แผนการสอนที� 5 

 
แผนการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยชั *นประถมศึกษาปีที� 6 
ชุดอาหารเพื�อสขุภาพเรื�อง  นํ*าดอกอญัชนั   เวลา 100นาที (2 คาบ) 
 
ความคิดรวบยอด 

การทํางานรว่มกนัที�มกีารตั 5งเป้าหมายการทํางาน การปฏบิตังิานตามแผน และการกําหนด
หน้าที�ที�ชดัเจนทาํใหก้ารปฏบิตังิานลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

 
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. บอกขั 5นตอนการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ทาํงานตามขั 5นตอนอยา่งถูกวธิ ี
3.  สามารถปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื�นได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
การทํานํ5าดอกอญัชนัทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 
1. กําหนดเป้าหมายรว่มกนั  
2. แจกแจงวสัดุ อุปกรณ์ 
3. วางแผนการทํางานรว่มกนั 
4. ปฏบิตังิานตามแผนรว่มกนั 
5. เสนอผลงาน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั *นนํา 

 ครนํูาตวัอยา่งนํ5าหวานคอื นํ5าตะไคร ้นํ5ามะตูม มาใหน้กัเรยีนดแูละชมิพรอ้มกบั
สนทนารว่มกนัเรื�อง รสชาต ิลกัษณะของสแีละกลิ�น และถามนกัเรยีนว่าเคยรบัประทานนํ5าหวาน
ชนิดอื�นหรอืไม ่ถา้เคยรบัประทานเคยรบัประทานจากที�ใด 
 ขั *นสอน 
  1.  ครแูบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คนใชก้ลุ่มเดมิจากคาบแรกที�เรยีน 
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 2. นกัเรยีนเริ�มประชุมกลุ่มและแบ่งหน้าที�การทํางาน 
  3. ครใูหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านใบความรูเ้รื�องนํ5าดอกอญัชนัและสรปุความ
พรอ้มกบัอภปิรายรว่มกนั 
  4. นกัเรยีนรว่มกนัลงมอืทาํนํ5าดอกอญัชนัพรอ้มกบัจดัและตกแต่งนํ5าดอกอญัชนับน
โต๊ะอาหารพรอ้มลา้งและจดัเกบ็อุปกรณ์ 
 ขั *นสรปุ 
  1. นกัเรยีนอภปิรายผลการปฏบิตังิาน 
  2. เขยีนสรปุขั 5นตอนการทํานํ5าดอกอญัชนัและผลที�ไดร้บัในการทํานํ5าดอกอญัชนั 
  3. นกัเรยีนแสดงความรูส้กึจากการเรยีน 
 
สื�อการเรียนการสอน 

 1.  ใบงานความรูเ้รื�อง นํ5าดอกอญัชนั 
  2.  เครื�องปรงุ วตัถุดบิในการทํานํ5าดอกอญัชนั 
  3.  เครื�องมอื อุปกรณ์สาํหรบัการทํานํ5าดอกอนัชนั 
 4.  ตวัอยา่งนํ5าหวาน 
 

การประเมินผล 
 แบบวดักระบวนการทํางานกลุ่ม โดยวดัจากกระบวนการดงันี5 

• กําหนดเป้าหมายรว่มกนั  
• แจกแจงวสัดุ อุปกรณ์ 
• วางแผนการทํางานรว่มกนั 
• ปฏบิตังิานตามแผนรว่มกนั 
• เสนอผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
อปุกรณ์ –เครื�องปรงุ 
อปุกรณ์ 

1. หมอ้ 
2. ถว้ย 
3. แกว้ 

เครื�องปรงุ 
1. ดอกอญัชนั  
2. นํ5าตาล   
3. นํ5าเปล่า   
4. นํ5าผึ5ง   
5. นํ5าแขง็   

 

ดอกอัญชันเ ป็นไม้เลื5อยที�คนชอบปลูกตามริมรั 5วมี
มสีเีหลอืงบางชนิดมสีขีาว หรอืสมี่วงอ่อน ขึ5นได้ดใีนดนิทั �วไป ชอบความชื5นปานกลาง ซึ�งดอก
อญัชนัสามารถนํามาสกดัทําสปีระกอบอาหารได้
และนํามาทาํเป็นนํ5าหวานหรอืนํ5าสมนุไพรได้
 นํ5าดอกอญัชนัเป็นนํ5าสมนุไพรชนิดหนึ�งที�คนนิยมทาํรบัประทานเพ
ที�น่าดงึดดูใจและนํ5าดอกอญัชนัมวีธิกีารทาํที�ไมซ่บัซอ้นซึ�งรสชาตขิองนํ5าดอกอญัชนัเมื�อมาทําเป็น
นํ5าหวานจะมรีสที�หอม หวาน ชื�นใจ

  

 

 

ใบความรู้ที� 5 
เรื�อง นํ*าดอกอญัชนั 

 
สาระสาํคญั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 ถว้ย 
3 ถว้ย  
4 ถว้ย   
3  ชอ้นโต๊ะ  
1  ถงัเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกอัญชันเ ป็นไม้เลื5อยที�คนชอบปลูกตามริมรั 5วมีดอกสีนํ5 า เ งินแ ก่ตรงกลาง
เหลอืงบางชนิดมสีขีาว หรอืสมี่วงอ่อน ขึ5นได้ดใีนดนิทั �วไป ชอบความชื5นปานกลาง ซึ�งดอก

อญัชนัสามารถนํามาสกดัทําสปีระกอบอาหารไดใ้ช้ทําสขีนม เช่น ขนมดอกอญัชนัขนมช่อม่วง
และนํามาทาํเป็นนํ5าหวานหรอืนํ5าสมนุไพรได ้

นํ5าดอกอญัชนัเป็นนํ5าสมนุไพรชนิดหนึ�งที�คนนิยมทาํรบัประทานเพราะนํ5าดอกอญัชนัมสีี
ที�น่าดงึดดูใจและนํ5าดอกอญัชนัมวีธิกีารทาํที�ไมซ่บัซอ้นซึ�งรสชาตขิองนํ5าดอกอญัชนัเมื�อมาทําเป็น
นํ5าหวานจะมรีสที�หอม หวาน ชื�นใจ 
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ดอกสีนํ5 า เ งินแ ก่ตรงกลาง 
เหลอืงบางชนิดมสีขีาว หรอืสมี่วงอ่อน ขึ5นได้ดใีนดนิทั �วไป ชอบความชื5นปานกลาง ซึ�งดอก

ทําสขีนม เช่น ขนมดอกอญัชนัขนมช่อม่วง 

ราะนํ5าดอกอญัชนัมสีี
ที�น่าดงึดดูใจและนํ5าดอกอญัชนัมวีธิกีารทาํที�ไมซ่บัซอ้นซึ�งรสชาตขิองนํ5าดอกอญัชนัเมื�อมาทําเป็น



    
125 

 

 

 

ประโยชน์และคณุค่าสารอาหารของนํ*าดอกอญัชนั 
 ดอกอญัชนัมปีระโยชน์ คอื เป็นเครื�องดื�มที�ช่วยดบักระหาย ช่วยเพิ�มความสามารถใน

การมองเหน็ไดด้ว้ย 
 นํ5าผึ5ง มปีระโยชน์คอื นํ5าผึ5งมวีติามนิบแีละซ ีช่วยชะลอการเสื�อมของเซลลต่์างๆ และ

ยงัเป็นยาระบายอ่อนๆ 
 

 

 

วิธีการทาํนํ*าดอกอญัชนั 
ตม้ดอกอญัชนั 3 นาทแีละนําดอกอญัชนัมาคั 5นเอาแต่นํ5า 

 
 

ตม้นํ�าใหเ้ดือดและเติมนํ�าตาลคนจนนํ�าตาลละลายหมด 
 
 

นาํนํ�าดอกอญัชนั มาผสมกบันํ�าเชื�อมคนใหเ้ขา้กนั 
 
 

เตมินํ5าผึ5งและคนใหเ้ขา้กนั 
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แบบประเมินกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
 

แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 
เรื�อง............................................. 

กลุ่มที�...........................ชื�อกลุ่ม................... 
 

 
ได้ ครบ   2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
ได้  1ข้อ  ได้   1  คะแนน 
ได้   0 ข้อ  ได้  0 คะแนน 

 

ขั *นตอนกระบวนการ องคป์ระกอบ ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ คะแนนที�ได้ 
1. กาํหนดเป้าหมาย 
 ( 2 คะแนน) 

1. กําหนดปรมิาณอาหารเหมาะสมกบั
จาํนวนผูบ้รโิภค 

   

2. มกีารกําหนดคุณค่าทางโภชนาการ
ถูกตอ้งและชดัเจน 

   

 
                                                                                                     คะแนนที�ได ้
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      ได้ครบ  4ข้อ  ได้   4  คะแนน 

ได้  3ข้อ  ได้   3  คะแนน 
ได้   2 ข้อ  ได้  2 คะแนน 
ได้   1 ข้อ  ได้  1 คะแนน 
ได้   0 ข้อ  ได้  0 คะแน

ขั *นตอนกระบวนการ องคป์ระกอบ ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ คะแนนที�ได้ 
2. แจกแจงเครื�องปรงุ  

   อปุกรณ์ ( 4 คะแนน) 
 

1. เครื�องปรงุ 
- ระบุและจดัหาเครื�องปรงุครบถว้น 

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัปรมิาณอาหาร 
- มกีารคดัเลอืกเครื�องปรงุที�ม ี

คุณภาพและสะอาด 
- มกีารตรวจสอบเครื�องปรงุ 

   

2. ระบุและจดัเตรยีมเครื�องมอืไดเ้หมาะสม
กบังานที�จะทํา 

   

 
                                                                                                     คะแนนที�ได ้
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ได้ครบ  3 ข้อ  ได้   3  คะแนน 
ได้   2ข้อ  ได้  2 คะแนน 
ได้   1 ข้อ  ได้  1 คะแนน 
ได้   0 ข้อ  ได้  0 คะแนน 

 
 
 

ขั *นตอนกระบวนการ องคป์ระกอบ ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ คะแนนที�ได้ 
3. วางแผนการทาํงาน  
(3 คะแนน) 

1. เตรยีมเครื�องปรงุ อุปกรณ์ 
ครบถว้นถูกตอ้ง 

   

2. มกีารมอบหมายงานและ
แบ่งหน้าที�ไดอ้ย่างชดัเจน 

   

3. มกีารวางแผนจดัลําดบัการ 
ทาํงานอย่างมขี ั 5นตอนถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

   

 
   คะแนนที�ได ้

 



 

 
1

2
9

 

 

 

 
 

 
ได้ครบ  3ข้อ  ได้   3 คะแนน 
ได้   2ข้อ  ได้  2 คะแนน 
ได้   1ข้อ  ได้  1 คะแนน 
ได้   0ข้อ  ได้  0 คะแนน 

 
 
 
 

ขั *นตอนกระบวนการ องคป์ระกอบ ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ คะแนนที�ได้ 
4. ลงมือปฏิบตัิงาน 
( 3 คะแนน) 

1. ทาํงานตามลาํดบัขั 5นตอนที�ไดว้างแผนไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

   

2. ตรวจสอบเครื�องปรงุและแก้ไขขั 5นตอน  
- มกีารชมิรสใหไ้ดร้สชาตทิี�เหมาะสมและ 

กลมกล่อมตามลกัษณะของอาหารแต่ละชนิด 
- มกีารปรบัสสีนัใหส้วยงามและเหมาะสมกบั 

อาหารแต่ละชนิด 

   

                                                                                                 คะแนนที�ได ้  



 

 
1

3
0

 

 

 

 
 

 
ได้ครบ  3ข้อ  ได้   3  คะแนน 
ได้   2 ข้อ  ได้  2 คะแนน 
ได้   1 ข้อ  ได้  1 คะแนน 
ได้   0 ข้อ  ได้  0 คะแนน 

 

ขั *นตอนกระบวนการ องคป์ระกอบ ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ คะแนนที�ได้ 
5. แสดงผลผลิต 
( 3 คะแนน) 

1. เลอืกภาชนะที�เหมาะสมกบั
ลกัษณะของอาหารและจดัโต๊ะอาหารได้
อยา่งสวยงาม 

   

2. อภปิรายคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารแต่ละชนิดไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

   

3. ลา้งจดัเกบ็อุปกรณ์ได ้
อยา่งสะอาด และจดัเกบ็ได ้                            
อยา่งเรยีบรอ้ย 

   

      คะแนนที�ได ้  
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เกณฑก์ารประเมนิกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนน ระดบัคะแนน การแปลความหมาย 

80-100 12.00-15.00 ดมีาก 

70-79 10.50-11.99 ด ี

60-69 9.00-10.49 พอใช ้

ตํ�ากว่า 60 ตํ�ากว่า 9 ตอ้งปรบัปรงุ 
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แบบวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม 

 
นกัเรยีนอ่านพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้อยา่งรอบคอบ แลว้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบั
ความรูส้กึและการปฏบิตัขิองนกัเรยีนมากที�สุด เพยีงขอ้ละ 1 ช่อง 
 
 

ข้อ ข้อปฏิบติั มากที�สดุ มาก ปานกลาง น้อย 
1. เมื�อทาํงานกลุ่ม ฉนัจะทาํงานตามแผน 

ที�กลุ่มกําหนดไวอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
    

2. ฉนัจะไมป่ฏบิตังิานตามแผนหากแผนนั 5น
ไมต่รงกบัแผนที�ฉนัไดค้ดิไว ้ 

    

3. เมื�อเกดิปญัหาภายในกลุ่มฉันจะเสนอแนว
ทางการแกไ้ขใหแ้ก่กลุ่ม  

    

4. เมื�อมกีารประชุมฉนัจะเสนอความคดิเหน็ที�
แปลกใหมใ่หแ้ก่กลุ่ม  

    

5. ในการทาํงานกลุ่มฉนัจะเสนอความคดิเหน็
ในประเดน็ที�ฉันสนใจเท่านั 5น  

    

6. ฉนัจะหยดุการสนทนาหรอืแสดงความเหน็
คดิใดๆเมื�อในกลุ่มเกดิปญัหา  

    

7. ขณะแสดงความคดิเหน็ฉันจะมองหน้า
เพื�อนและตั 5งใจฟงัเพื�อน 

    

8. เมื�อฉนัมคีวามคดิเหน็ที�ขดัแยง้กบัเพื�อน
ขณะเพื�อนเสนอแผนการทาํงาน ฉนัจะรอ
ใหเ้พื�อนพดูจบก่อน ก่อนฉนัจะถาม 

    

9. เมื�อความคดิเหน็ของเพื�อนกบัฉนัไมต่รงกนั 
ฉนัไมส่ามารถยอมรบัได ้

    

10. ฉนัจะไมส่ามารถทํางานที�ไดม้อบหมายจาก
เพื�อนที�ไมส่นิทได ้
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

มากที�สุด  หมายถงึ ขอ้ความตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนที�จะปฏบิตัแิน่นอน 
มาก  หมายถงึ ขอ้ความตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนที�จะปฏบิตัคิ่อนขา้ง 

แน่นอน 
น้อย  หมายถงึ ขอ้ความตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนที�คดิว่าน่าจะปฏบิตั ิ
น้อยที�สุด  หมายถงึ ขอ้ความตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนที�คดิว่าจะไมป่ฏบิตั ิ

 
 

ขอ้ความทางบวก 
มากที�สุด  ให ้ 4 คะแนน 

   มาก  ให ้ 3 คะแนน 
 ปานกลาง ให ้ 2 คะแนน 

น้อย  ให ้ 1 คะแนน  
ขอ้ความทางลบ 

มากที�สุด  ให ้ 1 คะแนน 
    มาก  ให ้        2 คะแนน 

 ปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
 น้อย  ให ้ 4 คะแนน  
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ภาคผนวก ง 
คะแนนการทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง 

���� ตาราง 11  คะแนนการหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
���� ตาราง 12  คะแนนประเมนิกระบวนการในการทํางานกลุ่ม 
���� ตาราง 13  คะแนนเฉลี�ยกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม  
���� ตาราง 14  คะแนนวดัความสามารถในการทํางานกลุ่ม 
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ตาราง 11  คะแนนการหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์     

 

คนที� 
นํ5าพรกิ 

ยอดนิยม 
นํ5าพรกิ
มะมว่ง 

ปลาท ู
รวมสหาย 

ยาํแตงกวา
เลศิรส 

อญัชนั
หวานชื�น

ใจ 

ฟรตุ
สลดั 

รวม 
E1 

 
รวม 
E2 
 

1 8 7 8 8 9 7 47 24 
2 8 8 9 9 7 9 50 26 
3 7 7 8 7 9 8 46 24 
4 7 8 7 8 8 9 47 25 
5 8 7 7 8 8 9 47 27 
6 8 7 8 9 8 7 47 27 
7 7 8 7 9 9 8 48 26 
8 9 8 9 8 8 9 51 27 
9 8 9 8 7 7 7 46 24 
10 6 7 7 8 6 8 42 22 
11 8 9 8 9 9 8 51 23 
12 9 8 8 9 8 9 51 27 
13 8 9 7 8 8 7 47 23 
14 6 7 8 7 7 8 43 24 
15 9 9 8 9 8 10 53 28 
16 9 8 9 10 9 8 53 27 
17 9 8 10 10 9 8 54 28 
18 8 9 8 8 7 8 48 25 
19 7 9 8 8 9 7 48 25 
20 9 8 9 9 8 9 52 26 
21 8 8 9 6 8 7 46 25 
22 10 9 8 8 8 9 52 27 
23 7 8 9 8 8 7 47 24 
24 7 8 8 6 7 8 44 23 
25 8 7 8 8 7 8 46 24 
26 9 8 9 9 8 8 51 27 
27 8 7 7 8 8 9 47 25 
28 8 8 7 7 7 8 45 24 
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ตาราง 11  คะแนนการหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนที� 
นํ5าพรกิ 

ยอดนิยม 
นํ5าพรกิ
มะมว่ง 

ปลาท ู
รวมสหาย 

ยาํแตงกวา
เลศิรส 

อญัชนั
หวานชื�น

ใจ 

ฟรตุ
สลดั 

รวม 
E1 

 
รวม 
E2 
 

29 8 8 7 8 9 8 48 25 
30 8 9 9 8 10 9 53 27 
31 8 8 7 8 9 8 48 26 
32 9 9 9 8 8 8 51 25 

รวม 256 257 258 261 258 260 1549 853 
 80 80.313 80.625 81.563 80.625 81.25  

คะแนนเฉลี�ยรวม 80.729 84.374 
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    แบบทดสอบหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนอตัลกัษณ์ 
 

แบบทดสอบ 
ชุด อาหารเพื�อสขุภาพ เรื�องดอกอญัชนัหวานชื�น 

ชั *นประถมศึกษาปีที� 6 
  

1. กระบวนการที� อร และ สน ไปเกบ็ดอกอญัชนัเป็นกระบวนการในขอ้ใด 
1. กําหนดเป้าหมาย 
2. เตรยีมเครื�องปรงุ และอุปกรณ์ 
3. การวางแผนการทํางาน 
4. ขั 5นตอนการปฏบิตังิาน 

2. ขั 5นตอนใดที�ป้าใหเ้ดก็ๆทําหลงัจากกําหนดเป้าหมายเสรจ็ 
1. ขั 5นตอนการปฏบิตังิาน 
2. ขั 5นตอนการวางแผนการทาํงาน 
3. ขั 5นเตรยีมเครื�องปรงุ และอุปกรณ์ 
4. ขั 5นตอนแสดงผลงานหรอืแสดงผลผลติ 

3. นกัเรยีนจะทํานํ5าดอกอญัชนัใหเ้พื�อนรบัประทาน5-6 คนรบัประทานพรอ้มทั 5งเพื�อนไดร้บั 
คุณค่าทางโภชนาการมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 

 1. ขั 5นวางแผนการทํางาน 
 2. ขั 5นลงมอืปฏบิตั ิ
  3. ขั 5นแสดงผลผลติ 
 4.ขั 5นกําหนดเป้าหมาย 
4.  จจีา้จะทาํนํ5าสมุนไพรใหคุ้ณแมด่ื�ม ขั 5นตอนใดที�จจีา้ควรระมดัระวงัในการทํานํ5าสมนุไพรที�สุด  

1. กําหนดเป้าหมาย 
2. เตรยีมเครื�องปรงุ และอุปกรณ์ 
3. การวางแผนการทํางาน 
4. ขั 5นลงมอืปฏบิตั ิ

5.  องิอรอยากทาํนํ5ามะตูมใหคุ้ณยายรบัประทาน องิอรจงึแบ่งหน้าที�ใหน้้องๆ ไปเตรยีมเครื�องปรุงใน
การทํานํ5ามะตูมการกระทําขององิอรอยูใ่นขั 5นตอนใด   

1. กําหนดเป้าหมาย 
2. ขั 5นการปฏบิตังิาน 
3. การวางแผนการทํางาน 
4. ขั 5นแสดงผลผลติ 
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6.  ขั 5นตอนใดที�ทําให ้อร อั 5ม ต่าย และกิZบ ไดร้บัประโยชน์จากการรบัประทานนํ5าดอกอญัชนั  
 1.  ขั 5นลงมอืปฏบิตั ิ
 2.  ขั 5นวางแผนการทาํงาน 
 3. ขั 5นแสดงผลผลติ 

 4.  ขั 5นแจกแจงเครื�องปรงุและอุปกรณ์ 
7.  เหตุใดการทาํงานรว่มกนัจงึตอ้งจาํเป็นใหม้กีารวางแผนในการทํางาน 
 1.  เพื�อจะไดล้ดขั 5นตอนการทาํงานลงได ้
 2. เพื�อใหห้วัหน้าไดแ้สดงความสามารถในการทาํงาน 
 3. เพื�อเป็นแบ่งและกําหนดหน้าที�ในการทํางานใหช้ดัเจน 
 4. เพื�อใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของเพื�อนรว่มงานไดช้ดัขึ5น 
8.ขอ้ใดคอืสรรพคุณของนํ5าดอกอญัชนั  
 1.  ดบักระหายและช่วยรกัษาอาการไอ 
 2. ช่วยดบักระหายและช่วยในการมองเหน็ 
 3.  ช่วยใหล้ดความดนัโลหติและช่วยในการมองเหน็ 
 4.  ช่วยลดอาการแก้ทอ้งอดืทอ้งเฟ้อและช่วยดบักระหาย 
9.  ในการทาํนํ5าดอกอญัชนัเราควรใส่นํ5าผึ5งในขั 5นตอนใด  
  1. พรอ้มกบันํ5าเชื�อม 
 2. หลงัจากกรองดอกอญัชนั 
 3. หลงัจากผสมนํ5าดอกอญัชนัและนํ5าเชื�อม 
 4. ผสมพรอ้มกบันํ5าดอกอญัชนัและนํ5าเชื�อม 
10.  ขอ้ใดคอืประโยชน์ของดอกอญัชนั นอกจากทาํเป็นนํ5าดอกอญัชนั 

1. ใชท้าํสผีสมในอาหาร 
2. ใชท้าํสารเพิ�มความหวานได ้
3. ใชเ้ป็นส่วนผสมเพื�อเพิ�มสสีนัในนํ5าจิ5ม 
4. ใชเ้ป็นส่วนผสมในราดหน้าเพื�อเพิ�มความหนืดของแป้งได ้
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีน 
อตัลกัษณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

การใหค้ะแนน 
 
 
 
 

เรื�อง 

 
กลุ่มที� 

 
ครคูนที� 

1 

 
ครคูนที� 

2 

 
คะแนนรวม 
ครคูนที� 1 

(เตม็75คะแนน) 

 
 

คะแนนรวม 
ครคูนที� 2 

(เตม็75คะแนน) 

คะแนนเฉลี�ย 
(เตม็75คะแนน) 

นํ5าพรกิ 
ยอดนิยม  

(นํ5าพรกิกะปิ) 

1 12 11 
 

62 
 

61 
61.5 

(รอ้ยละ68.333) 

2 14 14 
3 10 10 
4 12 12 
5 14 14 

นํ5าพรกิมะมว่ง 

1 12 11 

67 61 

 
 

64 
(รอ้ยละ71.111) 

2 15 13 
3 13 12 
4 12 12 
5 15 13 

ปลาทู 
รวมสหาย 

(ยาํปลาททูอด) 

1 14 13 

69 67 

 
 

68 
(รอ้ยละ75.555) 

2 15 15 
3 14 13 
4 12 12 
5 14 14 
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนโดยใชแ้บบเรยีน 
  อตัลกัษณ์ (ต่อ) 
 

การใหค้ะแนน 
 
 
 

เรื�อง 

 
กลุ่มที� 

 
ครคูนที� 1 

 
ครคูนที� 2 

คะแนนรวม 
ครคูนที� 1 

(เตม็75คะแนน) 

 
คะแนนรวม 
ครคูนที� 2 

(เตม็75คะแนน) 

คะแนนเฉลี�ย 
(เตม็75คะแนน) 

ยาํแตงกวา 
กุง้สด 

1 13 12 

68 67 
67.5 

(รอ้ยละ 75) 

2 15 15 
3 13 13 
4 14 14 
5 13 13 

อญัชนั 
หวานชื�นใจ 

(นํ5าดอกอญัชนั) 

1 13 13 

68 69 

 
 

68.5 
(รอ้ยละ76.111) 

2 15 15 
3 13 13 
4 14 14 
5 13 14 

รวมพลผลไม ้
(ฟรตุสลดั) 

1 14 14 

69 68 

 
 

68.5 
(รอ้ยละ76.111) 

2 15 15 
3 14 14 
4 13 12 
5 13 13 

สรปุรวม 6 เรื�อง 66.33 
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การใหค้ะแนน 
 
 
 
 

เรื�อง 

 
กลุ่มที� 

 
ครคูนที� 1 

 
ครคูนที� 2 

 
คะแนนรวม 
ครคูนที� 1 

(เตม็ 75 คะแนน) 

 
 

คะแนนรวม 
ครคูนที� 2 

(เตม็ 75 คะแนน) 

คะแนนเฉลี�ย 
(เตม็ 75 คะแนน) 

นํ5าพรกิกะปิ 

1 11 11 

45 43 

 
 

44 
(ค่าเฉลี�ย48.888) 

 

2 11 11 
3 8 7 
4 8 7 
5 7 7 

นํ5าพรกิมะมว่ง 

1 11 9 

49 47 

 
 

48 
(ค่าเฉลี�ย 53.333) 

2 10 11 
3 9 8 
4 10 10 
5 9 9 

ยาํปลาททูอด 

1 11 9 

53 50 

 
 

51.5 
(ค่าเฉลี�ย56.666) 

 

2 9 8 
3 11 11 
4 12 12 
5 10 10 



 
142 

 

    

 

ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ (ต่อ) 
 

 

การใหค้ะแนน 
 
 
 
 

เรื�อง 

 
กลุ่มที� 

 
ครคูนที� 1 

 
ครคูนที� 2 

 
คะแนนรวม 
ครคูนที� 1 

(เตม็ 75 คะแนน) 

 
 

คะแนนรวม 
ครคูนที� 2 

(เตม็ 75 คะแนน) 

คะแนนเฉลี�ย 
(เตม็ 75 คะแนน) 

ยาํแตงกวา 
กุง้สด 

1 13 11 

53 50 
51.5 

(ค่าเฉลี�ย 57.222) 
 

2 9 9 
3 10 10 
4 11 10 
5 10 10 

นํ5าดอกอญัชนั 

1 10 10 

52 52 

 
52 

(ค่าเฉลี�ย57.777) 
 

2 10 10 
3 9 10 
4 11 10 
5 12 12 

ฟรตุสลดั 

1 11 12 

57 59 
58 

(ค่าเฉลี�ย64.444) 
 

2 12 12 
3 11 12 
4 12 12 
5 11 11 

สรปุ 6 เรื�อง 50.83 
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ตาราง 13  คะแนนเฉลี�ยกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 

          

 
กลุ่ม 

นํ5าพรกิยอดนิยม 
(นํ5าพรกิกะปิ) 

นํ5าพรกิมะมว่ง 
ปลาทูรวมสหาย 
(ยาํปลาททูอด) 

ยาํแตงกวากุง้สด 
อญัชนัหวานชื�นใจ 
(นํ5าดอกอญัชนั) 

รวมพลผลไม ้
(ฟรตุสลดั) 

 
 

รวม 

ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย รอ้ยละ 

ทดลอง 12.3 82 12.8 85.33 13.6 90.66 13.5 90 13.7 91.33 13.7 91.33 

รวมค่าเฉลี�ย
(13.27) 

รวมรอ้ยละ 
(88.46) 

ควบคุม 8.8 58.66 9.6 64 10.3 68.66 10.3 68.66 10.4 69.33 11.6 77.33 

รวมค่าเฉลี�ย 
(10.17) 

รวมรอ้ยละ 
(67.8) 
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ตาราง14 คะแนนวดัความสามารถในการทาํงานกลุ่ม(หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม) 

 

คนที� 
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

1 38 30 

2 38 30 

3 38 30 

4 37 28 

5 35 31 

6 36 27 

7 38 26 

8 35 30 

9 36 25 

10 36 28 

11 32 26 

12 33 25 

13 37 23 

14 38 27 

15 35 25 

16 34 26 

17 32 22 

18 35 25 

20 34 26 

21 33 27 

22 32 24 

23 32 20 
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ตาราง14  (ต่อ) 
 

คนที� 
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

1 22 38 

2 21 38 

3 22 38 

4 27 37 

5 29 35 

6 22 36 

7 31 38 

8 24 35 

9 28 36 

10 18 36 

11 27 32 

12 30 33 

13 24 37 

14 26 38 

15 24 35 

16 22 34 

17 26 32 

18 20 35 

20 27 34 

21 20 33 

22 22 32 

23 21 32 
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ตาราง14คะแนนวดัความสามารถในการทํางานกลุ่ม(ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม) 
 (ต่อ) 

 

คนที� 
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

1 26 30 

2 25 30 

3 25 30 

4 25 28 

5 32 31 

6 22 27 

7 26 26 

8 24 30 

9 27 25 

10 21 28 

11 27 26 

12 28 25 

13 21 23 

14 23 27 

15 23 25 

16 25 26 

17 23 22 

18 21 25 

20 27 26 

21 22 27 

22 21 24 

23 23 20 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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