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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โดยผ่านการเล่านิทาน  2)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนระดบัอนุบาล 1 โดยผา่นการเล่านิทาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบั
อนุบาล 1 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค ์ ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  
จ  านวน 1  ห้อง  28   คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1)  แผนการเรียนรู้ โดยการเล่า
นิทาน จ านวน  4 แผน  2)  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  3)  แบบประเมินการคิดสร้างสรรค์           
4)  แบบประเมินพฤติกรรม  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางสถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ผลการวจิยั พบวา่  
 1)  การพฒันาความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัอนุบาล 1 โดยผา่น
การเล่านิทาน นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  จากกิจกรรมการเล่านิทานดว้ยปากเปล่า 
22  คน คิดเป็นร้อยละ 78.57  การเล่านิทานโดยใช้หนังสือประกอบจ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ  
85.71 การเล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบจ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ  82.14  และการเล่านิทานโดยใช้
ส่ือประกอบจ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ  89.29   และนกัเรียนมีความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค ์
คือ ความคิดริเร่ิมจ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 67.86  ความคิดคล่องแคล่วจ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  78.57 ความคิดยืดหยุน่จ  านวน 18  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.29  และความคิดละเอียดลออจ านวน 26  
คน  คิดเป็นร้อยละ  92.86   มีความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิดละเอียดลออเป็นล าดบัท่ี  1 รองลงมาคิด

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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คล่องแคล่ว  คิดริเร่ิม และคิดยืดหยุ่น ตามล าดบั  2) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการเล่า
นิทาน ระดบัดีจ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 92.86  และระดบัพอใชจ้  านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.14   
ค าส าคัญ:  การพฒันาความคิดสร้างสรรค,์การเล่านิทาน,นกัเรียนระดบัอนุบาล  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
จากนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ไดใ้ห้

ความหมายของเด็กปฐมวยัวา่ “เด็กปฐมวยั” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอาย ุ5 ปี 11 เดือน 29 วนั หรือต ่า
กว่า 6 ปี การจดัการการศึกษานั้นได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการจดัการศึกษาปฐมวยั ตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เน่ืองจากช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีมีการพฒันาการด้าน
สมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ีสุด ดงันั้นจึงถือไดว้่าช่วงปฐมวยัเป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลูกฝัง
ดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะไดเ้ป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้ และการพฒันาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็น
เด็กฉลาดและประสบความส าเร็จในชีวติ (การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวยั, 2556) 

ส าหรับเด็กปฐมวยัซ่ึงเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโตโดยไปพร้อมกนัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย  
สังคม อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ความคิดสร้างสรรค์นับเป็น
ความสามารถท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งมีคุณภาพมากกวา่ความสามารถดา้นอ่ืนๆ  และเป็นปัจจยั
ท่ีจ  าเป็นยิ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศ (อารี  พนัธ์มณี. 2537:5) เด็กในช่วง 6 ขวบแรก
ของชีวิตเป็นระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง  ศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรค์ก าลงัพฒันาหากเด็กได้รับ
การจดัประสบการณ์ หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อเน่ืองเป็นล าดบั ก็เท่ากบัเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คง
ส าหรับการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวยัต่อมา (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2542:86)  ตามทฤษฎี
พฒันาการของ อิริคสัน  วยั  3-6 ปี  เป็นระยะท่ีเด็กมีความคิดสร้างสรรค ์ ถา้เด็กไดรั้บการสนบัสนุนให้
มีส่วนร่วมในการคิดท ากิจกรรมต่างๆ  อย่างเสรีจะท าให้เด็กพฒันาความคิดสร้างสรรค์  ในทางตรง
ตรงกนัขา้มถา้เด็กถูกจ ากดัควบคุมการคิด และการกระท า เด็กก็จะรู้สึกอาย และไม่กลา้ท าส่ิงต่างๆ  ดว้ย
ตนเอง  ซ่ึงจะมีผลเสียต่อการพฒันาขั้นต่อไป (Richard; & Norman. 1977: 199-202) 

 การสร้างความสุขให้กบัเด็กปฐมวยันั้น จดัประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆตามช่วงวยั โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ งห้า เช่น การอ่าน
หนังสือ เล่านิทานกบัเด็ก ท ากิจกรรมศิลปะ เล่นดนตรี เล่นกลางแจง้หรือเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กได้ออก
ก าลงั เคล่ือนไหวร่างกาย เป็นตน้ 
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 การเล่านิทานเป็นวิธีท่ีง่าย  และนิยมแพร่หลาย  ในการส่งเสริมให้เด็กเกิดทกัษะทางภาษา   
เกริก ยุน้พันธ์ (2547 : 55 - 56)ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเล่านิทานว่า เด็กๆ หรือผูฟั้งจะเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ด เป็นกนัเองกบัผูเ้ล่า  ท า ให้เขาเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายและสดช่ืน
แจ่มใส  มีสมาธิหรือความตั้งใจท่ีมีระยะเวลานานข้ึนหรือยาวข้ึน โดยเฉพาะผูเ้ล่าท่ีมีความสามารถใน
การตรึงให้ผูฟั้ง  หรือ   เด็กๆใจจดจ่ออยู่กับเร่ืองราวท่ีผูเ้ล่าเล่าเร่ืองท่ีมีขนาดยาว  มีเน้ือหาส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับ มาล์กินา (Malkina. 1995: 38) กล่าวว่า การเล่านิทานเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลต่อผูเ้ร่ิมเรียนภาษา เพราะสามารถแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ การรับรู้ และความ
ตอ้งการ ช่วยสร้างสมาธิของเด็กให้ยาวนานข้ึน เม่ือเด็กมีสมาธิยาวนานข้ึน เด็กก็จะรับรู้ส่ิงต่างๆไดม้าก
ข้ึน และพฒัน์นรี  จนัทราภิรมย ์(2559)  กล่าววา่ เน้ือหาในนิทานยงัสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
งามอนัเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของเด็ก อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี
ได้อีกด้วย  เด็กบางคนอาจตอ้งการออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง หรือเด็กบางคนอาจตอ้งการแสดง
บทบาทของตวัละครในนิทาน พฤติกรรมต่างๆเหล่าน้ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะและธรรมชาติ
ของเด็กทุกคนท่ีชอบฟังนิทาน  นอกจากนั้นส่ิงท่ีส าคญัในการเล่านิทาน คือ ส่ือการเล่าเร่ืองส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งโดยตอ้งมี วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท่ีครูน ามาเป็นตวักลาง สามาร
ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และทกัษะ
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก การเล่านิทานให้เด็กฟัง เป็นการเล่าเร่ือง หรือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของนิทานท่ีคุณครู ผูใ้หญ่ หรือพ่อแม่เล่าให้เด็กฟัง อาจจะเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนั
มา เร่ืองท่ีแต่งข้ึนใหม่ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน และสอดแทรกแนวคิด คุณธรรม 
ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ ใหเ้ด็กเขา้ใจ ดว้ยน ้ าเสียง ท่าทาง ส่ือและวสัดุอุปกรณ์
ท่ีท าให้การเล่านิทานนั้นน่าสนใจและสนุกสนานมากข้ึน การตอบสนองต่อความตอ้งการ ความสนใจ 
และธรรมชาติของเด็ก  ครูปฐมวยัจ าเป็นตอ้งเขา้ใจหาและเลือกส่ือเล่าเร่ืองและนิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
โดยยึดหลัก  น าส่ิงใกล้ตวัมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการน ามาเป็นส่ือเล่า
นิทาน ในปัจจุบนัส่ือนิทานท่ีครูปฐมวยัเลือกเพื่อเล่าเร่ืองส าหรับเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
เด็ก หุ่นเชิดประเภทต่างๆ วสัดุเหลือใช้ การเล่าเร่ืองประกอบกิจกรรมเขา้จงัหวะ แผ่น ภาพกระดาษ
กระดก แผน่ป้าย หุ่นจ าลอง หนงัสือนิทาน แผน่ซีดีนิทาน  เป็นตน้ (พฒัน์นรี จนัทราภิรมย ์,2559)   

 การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน ส่ิงส าคญัมากท่ีสุดท่ี
ครูผูส้อนตอ้งตระหนกัคือ การไม่ก าหนดกรอบหรือขอบเขต เร่ืองราวให้นกัเรียนคิดในวงจ ากดั แต่ควร
เปิดกวา้งอย่างอิสระและยืดหยุ่น ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ส านักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา (2550 ค:5-6) ได้เสนอเป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นสร้างความตระหนกั เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีผูส้อนใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการกระตุน้ เร้า
เรียกร้องความสนใจของผูเ้รียนเขา้สู่เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ เช่น เกม เพลง นิทาน ลีลา ท่าทางต่างๆ ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความคิด จินตนาการ เป็นตน้  

 2. ขั้นระดมพลงัความคิด เป็นการดึงศกัยภาพของผูเ้รียนทุกคนเพื่อใหส้ามารถคน้หาค าตอบ
ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมโดยมีผูส้อนท าหนา้ท่ีเหมือนผูอ้  านวยความสะดวกทุกขั้นตอน 

 3. ขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงาน เม่ือผูเ้รียนไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ คิดหาค าตอบแลว้ ผูเ้รียนเกิด
จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น บทร้อยกรอง บทเพลง ปริศนาค าทาย งาน
ประดิษฐ ์รูปทรง มิติ ฯลฯ เป็นตน้ 

 4. ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน วิพากษว์จิารณ์ 
แสดงความคิดเห็นผลจากการน าเสนอของผูอ่ื้น เป็นขั้นท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์การรู้จกัการยอมรับ การมีเหตุผล การประยกุต ์การน าไปใช ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ 

 5. ขั้นวดัและประเมินผล เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย เน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลงานตนเองและผูอ่ื้น  มีการยอมรับ แก้ไข บนพื้นฐานของ
หลกัการทางประชาธิปไตย คือ ปัญญาธรรม คารวธรรม และสามคัคีธรรม 

 6. ขั้นเผยแพร่ผลงาน ผูเ้รียนทุกคนทุกกลุ่มได้น าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการ และการน าผลงานสู่สาธารณชน เป็นการน าเสนอความรู้และความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
เพื่อใหเ้พื่อน ผูป้กครอง ชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดช่ื้นชมผลงาน 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาล  โดยผา่นเล่านิทาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กอนุบาล นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากนิทาน การเล่านิทานท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยงัช่วยให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะทางการคิด กลา้แสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน เป็นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดพฒันาการท่ีดีตามวยัของนกัเรียน ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์  สติปัญญาและ
สังคม โดยเฉพาะพฒันาดา้นการคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละจะเป็นแนวทางเสริมสร้างศกัยภาพเด็กอนุบาล
ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อพฒันาความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัอนุบาล 1 โดยผา่น
การเล่านิทาน 
   2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัอนุบาล 1 โดยผา่นการเล่านิทาน 
 

2.  สมมติฐานการวจิัย 
 นักเรียนชั้ นอนุบาล 1 ท่ี เรียนรู้โดยผ่านการเล่านิทานมีความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค ์ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 ท่ีเรียนรู้โดยผา่นการเล่านิทานมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัดี 
       

3.  ขอบเขตของการวจิัย 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัอนุบาล 1 โรงเรียนสกุลดีประชา
สรรค์  เขตบางน ้ าเปร้ียว  ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงก าลงัเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จ  านวน 1  
หอ้ง  28   คน  โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 2.  ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรต้น 
การเล่านิทาน 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถการคิดสร้างสรรค ์
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 3.  เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการ

เล่านิทาน ซ่ึงแยกออกมาเป็นแผนการจดักิจกรรมไดท้ั้งหมด  4  กิจกรรม กิจกรรมละ 4  คร้ัง ใชเ้วลาใน
การทดลอง  4  สัปดาห์  คร้ังละ  1 ชัว่โมง   รวมเวลา  16  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 

1.  การเล่านิทานดว้ยปากเปล่า                  
2. การเล่านิทานโดยใชห้นงัสือประกอบ                  
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3. การเล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบ                  
4. การเล่านิทานโดยใชส่ื้อใกลต้วั  

 4.  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  
ระยะเวลาท่ีใชท้ดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   

 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  3.2.1.  แผนการจดักิจกรรม จ านวน  4  รูปแบบ  
 3.2.2.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์
 3.2.3.  แบบประเมินการคิดสร้างสรรค ์
 3.2.4.  แบบประเมินพฤติกรรม 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วธีิด าเนินการวจิยัทดลองพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนอนุบาล 1 โดยผา่นการเล่านิทาน  
กบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์  โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเองตามขั้นตอน  ต่อไปน้ี 
 1.  ขั้นเตรียม   
 ครูจดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  และบอกนกัเรียนถึง
การเรียนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 2.  ขั้นกิจกรรม 
 2.1  ด าเนินการเล่านิทานทั้ง 4 รูปแบบ  แต่ละรูปแบบเล่าทั้งหมด  4  เร่ือง  
รวมจ านวน  16  เร่ือง รวมเวลา  16  ชั่วโมง  ในแต่ละเร่ืองครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบการคิด
สร้างสรรค ์ เก่ียวกบันิทานท่ีครูไดเ้ล่า เพื่อท าการเก็บคะแนนจนครบ  4  รูปแบบ   
 2.2  แต่ละคร้ังท่ีมีการทดสอบ ครูจะคดัเลือกผลงานนกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมา
แสดงหนา้ชั้นเรียน  
 2.3  ในแต่ละคร้ังของการท าแบบทดสอบ ครูจะประเมินพฤติกรรมทั้งหมด 16 คร้ัง เพื่อ
รวบรวมขอ้มูล 
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3.  ขั้นสรุป 
ครูแจง้คะแนนรวมของความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบันกัเรียน และให้รางวลัส าหรับนกัเรียน

ทุกคน  เพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บันกัเรียน 
 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 6.1  การวเิคราะห์จากแบบประเมินความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค ์เพื่อตอบค าถามการ
วจิยั โดยใชส้ถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  

1. ค่าเฉล่ีย (mean)  
2.  ร้อยละ (Percentage)  

 6.2. การวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ วดัความสามารถด้าน
การคิดสร้างสรรค ์ คิดเป็นร้อยละ (Percentage) 
 

7. ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี  

 1)  ผลการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โดย
ผ่านการเล่านิทาน นักเรียนจ านวน  28 คน พบวา่นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  จาก
กิจกรรมการเล่านิทานดว้ยปากเปล่า 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 การเล่านิทานโดยใชห้นงัสือประกอบ
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  85.71 การเล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบจ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ  
82.14  และการเล่านิทานโดยใช้ส่ือประกอบจ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.29 ซ่ึงการเล่านิทานโดย
ใชส่ื้อประกอบ สามารถพฒันาความสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาล 1 เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาเป็นการ
เล่านิทานโดยใช้หนังสือประกอบ การเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ และการเล่านิทานดว้ยปากเปล่า  
ตามล าดบั  และพบวา่ความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค ์นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 70 มีความคิดริเร่ิมจ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 67.86  ความคิดคล่องแคล่วจ านวน 22 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 ความคิดยืดหยุ่นจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  64.29  และความคิดละเอียดลออจ านวน 
26  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.86  ซ่ึงนกัเรียนอนุบาล 1 มีความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิดละเอียดลออเป็น
ล าดบัท่ี 1 รองลงมาคิดคล่องแคล่ว  คิดริเร่ิม และคิดยดืหยุน่ ตามล าดบั 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรคจ์ากการเล่านิทานทั้ง 4 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากการเล่านิทานทั้ง 4 
รูปแบบ พบว่าการเล่านิทาน เรียงล าดบัคือล าดบัท่ี 1 โดยใช้ส่ือประกอบ  ล าดบัท่ี 2 โดยใช้หนังสือ 
ล าดบัท่ี 3  โดยใชภ้าพประกอบ และล าดบัท่ี 4 ดว้ยปากเปล่า  
 2)  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โดยผ่านการเล่านิทาน 
นักเรียนจ านวน 28 คน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับดีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.86 และระดบัพอใชจ้  านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 7.14   
 

8.  อภิปรายผล 
 1)  ผลการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โดย
ผ่านการเล่านิทาน นักเรียนจ านวน  28 คน พบวา่นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  จาก
กิจกรรมการเล่านิทานดว้ยปากเปล่า 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 การเล่านิทานโดยใชห้นงัสือประกอบ
จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71 การเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบจ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ  
82.14  และการเล่านิทานโดยใชส่ื้อประกอบจ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ  89.29   ซ่ึงการเล่านิทานโดย
ใชส่ื้อประกอบ  สามารถพฒันาความสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาล 1 เป็นล าดบัท่ี 1  รองลงมาเป็นการ
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เล่านิทานโดยใช้หนงัสือประกอบ  การเล่านิทานโดยใชภ้าพประกอบ และการเล่านิทานดว้ยปากเปล่า  
ตามล าดบั และพบวา่ความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 70 มีความคิดริเร่ิมจ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 67.86  ความคิดคล่องแคล่วจ านวน 22 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 ความคิดยืดหยุ่นจ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ  64.29 และความคิดละเอียดลออจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ  92.86  ซ่ึงนกัเรียนอนุบาล 1 มีความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิดละเอียดลออเป็น
ล าดบัท่ี  1 รองลงมาคิดคล่องแคล่ว คิดริเร่ิม และคิดยืดหยุ่น ตามล าดบั จะเห็นไดว้่านกัเรียนอนุบาล 1 
สามารถพฒันาความสร้างสรรคข์องไดดี้ท่ีสุด รองลงมาเป็นการเล่านิทานโดยใชห้นงัสือประกอบ  การ
เล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ และการเล่านิทานด้วยปากเปล่า  ตามล าดับ  ซ่ึงมาสโลว์ (Abraham  
Maslow)  กล่าวว่ามนุษย ์ ทุกคนจะตอ้งมีความตอ้งการแสวงหาสร้างส่ิงใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ และความพึงพอใจใหก้บัตนเอง เด็กจะน ามาสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่  มาใชไ้ดต้ามจินตนาการ
ของตนเอง  เด็กจะไดคิ้ด และวางแผนในการท าช้ินงานท่ีออกมาในแต่ละช้ินมาสร้างสรรค์ผลงานตาม
ขั้นตอน และ ความสนใจของตนเอง  ท าให้เด็กไดฝึ้กกิจกรรม และบรูเนอร์(1957) กล่าววา่  ภาษาเป็น
กุญแจของการพัฒนาด้านความคิด ภาษาใช้ส่ือความหมายท าให้เข้าใจตนเองและส่ิงต่างๆ ใช้ส่ือ
ความคิดของคนเราไปสู่คนอ่ืน เม่ือโตข้ึนก็ใช้ภาษาเพื่อคิดเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆในโลก ท าให้
เช่ือมโยงเหตุการณ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล เช่ือมโยงส่ิงใหม่เขา้กบัส่ิงท่ีคลา้ยกนัใชบ้นัทึกเหตุการณ์ต่างๆ 
ท าให้คนรู้จกัส่ิงเหล่านั้น  และการพฒันาทางความคิดสังเกตไดจ้ากการมีความสามารถเลือกท ากิจกรรม
ท่ีสนใจ เม่ือมีทางเลือกมาพร้อมๆ กนั ปราณี ม่ิงศิริ ( 2559 ) กล่าวว่า  เด็กเป็นวยัท่ีมากด้วยโลกของ
จินตนาการอนักวา้งไกล ผูใ้หญ่มกัจะเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีต่ืนเตน้ 
เร่ืองสนุกสนาน เร่ืองเศร้าโศกเสียใจ เร่ืองราวสะเทือนขวญั เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติหรือส่ิงแวดลอ้ม เรา
จึงควรท าความเขา้ใจกบัการจินตนาการของเด็ก เพื่อจะสามารถเล่าหรือแต่งนิทานเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว
ต่างๆ อย่างสอดคล้องกับจินตนาการและความต้องการของเด็ก สอดคล้องกับ  (วารุณี นวลจนัทร์ 
2539:78) ไดศึ้กษาการวจิยัเร่ืองจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคแ์บบต่อเติมผลงานท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวยั  ผลการศึกษาพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมสร้างสรรคแ์บบต่อเติมผลงานมี
ความคิดสร้างรรคสู์งกวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บกิจกรรมสร้างสรรคแ์บบปกติ  ศรีแพร  จนัทราภิรมย ์( 550:
บทคดัยอ่) ไดเ้ปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์โดยใช้
เปลือกขา้วโพดก่อน พบว่าจากการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์โดยใช้เปลือกขา้วโพด  เด็กมีความคิด
สร้างสรรคสู์งข้ึนอยูใ่นระดบัปานกลาง  พฒัน์นรี จนัทราภิรมย ์ (2559) วิจยัเร่ือง การศึกษาผลของการ
ใชส่ื้อนิทานเพื่อพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  การพฒันาส่ือการเล่านิทานส าหรับเด็ก
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ปฐมวยั   มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบส่ือการเล่านิทาน 3 รูปแบบ คือ  ส่ือการเล่านิทาน
จากภาพแผ่นเดียว ส่ือการเล่านิทานจากหุ่นกระดาษ  ส่ือการเล่านิทานจากผา้สักหลาด น าผลน ามา
พฒันาส่ือการเล่านิทาน และน ามาใชใ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งคือ
เด็กชาย-หญิงอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล จ านวน  30  คน โดยใชแ้บบทดสอบการวดัความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก
ปฐมวยั  พบว่า การพฒันาส่ือการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั คือ ส่ือการเล่านิทานจากภาพแผ่นเดียว  
ส่ือการเล่านิทานจากหุ่นกระดาษ  นิทานจากผา้สักหลาด มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั รวม 4 ด้าน คือ ด้านความคิดริเร่ิม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้าน
ความคิดละเอียดลออ ท่ีมีความแตกต่างกนั (P<0.05) 
 2)  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โดยผ่านการเล่านิทาน 
จ านวน  28  คน พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัดีจ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 92.86  และ
ระดบัพอใช้จ  านวน 2  คิดเป็นร้อยละ 7.14  จะเห็นไดว้่าโดยภาพรวม แต่ละรูปแบบของการเล่านิทาน
นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัดี สอดคลอ้งกบัความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนจากการเล่านิทานแต่ละรูปแบบมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 11-16) ไดร้ะบุถึงความส าคญั ของนิทานวา่นิทานเป็นส่ิงท่ีส าคญั ต่อ
ชีวิตทั้งและผูใ้หญ่ เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยให้เด็กๆ มีความสุขสนุกหรรษาแลว้ ยงัเป็นโลกแห่ง
จินตนาการท่ีสมบูรณ์แบบ  นิทานว่าช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดและช่างสังเกต  สอดคลอ้งกบั         
วรุิณ ตั้งเจริญ (2539: 58) กล่าววา่ จากจุดประสงคเ์ฉพาะของศิลปศึกษา เราจะพบวา่หลกัสูตรไดเ้นน้คุณ
ของการฝึกปฏิบติักิจกรรมศิลปะ ในระดบัวยัเด็กไว  ้3 ดา้นคือ 1.คุณค่าทางดา้นจิตใจ (Spiritual Values) 
ไดแ้ก่ รสนิยมท่ีพึงมีต่อศิลปะ การช่ืนชมต่อธรรมชาติ และการเห็นคุณค่าของความงาม 2. คุณค่าทาง
กาย (Physical Values) ไดแ้ก่การแสดงออกดว้ยการริเร่ิมสร้างสรรค์การแสดงออกตามความถนดั และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้ งมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน 3. คุณค่าทางสังคม (Social 
Values) ไดแ้ก่การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดิกสัน จอห์นและ
ซอลซ์ (Dixon Johnson & Salts,1977: 367-379 อา้งถึงใน นฤมล จ๋ิวแพ 2549:17) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมให้กบัเด็กอนุบาลอายุ 3-4 ปี ท่ีโรงเรียนในเมืองดีทรอยด์ เด็กในกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
146 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกเล่านิทานให้ฟัง แลว้ให้เด็กแสดงบทบาทประกอบตามเร่ือง กลุ่ม
ท่ีสองเล่านิทานให้ฟังพร้อมพาไปดูของจริงนอกสถานท่ี เช่น ไปซ้ือของ ไปสวนสัตว์ กลุ่มท่ีสาม
สนทนากบัเด็กเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเล่าให้ฟัง กลุ่มท่ีส่ี เป็นกลุ่มควบคุม ผลการทดลองปรากฏว่า เด็กท่ีได้
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แสดงบทบาทเลียนแบบตวัละครในเร่ืองไปดว้ย พฒันาจิตลกัษณะต่างๆไดดี้ท่ีสุด แสดงว่าเม่ือเด็กฟัง
นิทานแลว้ เด็กย่อมมีความตอ้งการท่ีจะเลียนแบบตวัละครท่ีตวัชอบ หรือตวัละครท่ีไดรั้บความส าเร็จ
จากพฤติกรรมนั้นๆนอกจากน้ียงัพบวา่เน้ือหานิทานท่ีเป็นเร่ืองไกลความจริง เช่น เทพนิยาย ให้ผลดีต่อ
จิตลกัษณะของเด็กดีกวา่นิทานท่ีมีเน้ือหาใกลชี้วติเด็กจริงๆ 
 

9.  ข้อค้นพบของงานวจิัยในคร้ังนี้ 
 1.  กิจกรรมการเล่านิทานทั้ง 4 รูปแบบช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนไดอ้ยา่ง
ดี ทั้ งความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ และส่งผลให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
 2.  กิจกรรมศิลปะ ซ่ึงเกิดจากการเล่านิทานทั้ ง 4 รูปแบบ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนโดยเฉพาะงานประดิษฐ์ นักเรียนมีความสนใจท่ีอยากจะร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก มีความ
ตอ้งการแสดงความสามารถให้ครู เพื่อนๆ ไดเ้ห็นผลงานท่ีนกัเรียนไดส้ร้างข้ึน เพื่อไดรั้บค าช่ืนชมจาก
ครู เพื่อน ท าใหผู้ป้กครองบางคนสนใจ และไดม้าพูดคุยกบัครูเพื่อน าการเล่านิทานไปใชก้บับุตรหลาน 
 3.  กิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท าให้นกัเรียนเกิดความสุข 
สนุกสนาน กบัการท ากิจกรรม นกัเรียนมีความต่ืนเตน้ และกระตือรือร้นทุกๆคร้ังท่ีจะท ากิจกรรม และมี
ความสนใจ และซกัถามวา่ครูจะท าอะไรในคร้ังต่อไป เม่ือเห็นครูจดัเตรียมอุปกรณ์ นกัเรียนก็มีส่วนร่วม
ดว้ยทุกๆคร้ัง 
 

10.  ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1.  ครูอาจตอ้งหา คนเล่านิทานท่ีมีน ้ าเสียงท่ีเล่าแลว้ เด็กๆสนใจฟัง และเตรียมส่ืออุปกรณ์ 
และกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจให้แก่เด็กปฐมวยั เช่น ภาพประกอบนิทานท่ีเป็นรูปการ์ตูนท่ีมีขนาด
ใหญ่  
 2.  อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะควรมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจเด็ก
ปฐมวยั และสามารถเลือกมาสร้างจินตนาการอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี 
 3.  ควรให้เวลากบัเด็กปฐมวยัในการคิดจินตนาจากเร่ืองราวในนิทาน เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 
และครูควรช่วยกระตุน้เป็นระยะๆ กบันกัเรียนบางคนท่ีไม่สามารถสร้างจินตนาการ เพื่อท่ีเด็กสามารถ
คิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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 10.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความสามารถในการเล่านิทาน และพฤติกรรมจากการเล่านิทานทั้ง 4 รูปแบบ 
หรืออาจเป็น 2 รูปแบบ  เพื่อเปรียบเทียบ ซ่ึงนกัเรียนยงัไม่ค่อยกลา้แสดงออกส่วนน้ีครูควรส่งเสริมและ
กระตุน้ความสามารถในการเล่านิทานของนกัเรียนปฐมวยัใหม้ากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาชุดกจิกรรมวชิาวทิยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

The Development of Science Activities Package Using Cooperative Learning 
Techniques to Improve Science Process Skills of  Prathomsuksa 4 Students 

 
อริยาภรณ์  ขุนปักษี1 

อญัชล ี ทองเอม2 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม 
โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/5 จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 
35 คน การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีเคร่ืองมือในการวิจยัทั้งหมด 4 อยา่ง ไดแ้ก่                    
1) ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี 3 เร่ืองวสัดุและสาร จ านวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มส าหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจยัพบว่า  1) ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80/80 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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2) นกัเรียนมีการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 และร้อยละ 89 ของ
คะแนนเตม็ 

3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดกิจกรรม และการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวชิาวิทยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์
ความรู้ โดยใชก้ระบวนในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับ
ระดบัชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสสวท, 2555, 
น.11-12)  

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ าเป็นจะตอ้งเน้นกระบวนการท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ด ลงมือปฏิบติั 
ศึกษาคน้ควา้อย่างมีระบบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการปฏิบติักิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
การจดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน โดยตอ้งค านึงถึง
วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมต่างกนัท่ีนักเรียนได้รับรู้มาแลว้ก่อนเขา้เรียน 
(สสวท, 2557, น. 216) ซ่ึงในปัจจุบนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์มีวธีิการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมประเภทหน่ึง ท่ีครูผูส้อนใชใ้นการประกอบการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยนักเรียนสามารถศึกษาส่ือต่างๆและเป็นรูปแบบของการส่ือสารระหว่างครูผูส้อนกบั
นกัเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าแนะน าใหน้กัเรียนท ากิจกรรมต่างๆอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบชดัเจน 
อีกทั้ งกิจกรรมยงัเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาการ
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ความคิดซ่ึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  (กรมวิชาการ, 2546, น. 40)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนมพร ค ่า
คูณ (2556, น.29) กล่าวถึง ชุดกิจกรรม เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาและปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใชแ้หล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยครูเป็นผูว้างแผน ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ส่ิงท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนรู้และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูมีหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ นอกจากการใช้ชุดกิจกรรมแลว้ การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ยงัมีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การสอนแบบโครงงาน  รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  

 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooprative Learning) เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จได้ นักการศึกษาส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบความ
ร่วมมือคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่มกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียน
กบับทเรียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป้นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือมองขา้มไป ทั้งท่ีมีผลการวิจยัช้ี
ชดัเจนวา่ ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้มาก (ทิศ
นา แขมมณี, 2554)  

การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถน ามาใช้กบัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Student Team Achievement Division  (STAD) และ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค Team Games Tournament (TGT)   

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Student Team Achievement Division  (STAD) เป็น เทคนิค
การเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบติัส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ4-
5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั เน้นการช่วยเหลือกนัร่วมกนัท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เม่ือจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแลว้น าคะแนนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนดงัน้ี การน าเสนอขอ้มูล การท างานร่วมกนั การทดสอบ การปรับปรุงคะแนน 
และการตดัสินผลงานของกลุ่ม (ณฐัวฒิุ วงษเ์จริญ, 2550 , น.39) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Team Games Tournament (TGT) เป็นเทคนิคการเรียนรู้โดย
แบ่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั ก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้
แข่งขนักนัในเกมการเรียนรู้ท่ีครูจดัเตรียมเอาไวแ้ผนการจดัการเรียนรู้แลว้ท าการทดสอบความรู้โดยใช้
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เกมการแข่งขนั คะแนนท่ีไดจ้ากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเป็นลกัษณะการแข่งขนัตวั
ต่อตวัหรือกลุ่ม กบัทีมอ่ืนท่ีมีความสามารถระดบัเดียวกนั น าเอาคะแนนมารวมกนัเป็นคะแนนของทีม 
ผูส้อนตอ้งมีเทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวลั ให้ค  าชมเชย เป็นตน้ ดงันั้นสมาชิกของกลุ่มจะตอ้งมี
การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้ เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม (ณัฐวุฒิ  
วงษเ์จริญ, 2550, น.39)  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือพบวา่มีเทคนิค STAD และเทคนิค TGT เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีน าไปใช้
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์แลว้ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้ง เกวยีนทอง ตน้เช้ือ (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.18/82.50 และ บุญน า 
เท่ียงดี (2548) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง
นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD กบัการใชก้ระบวนการสืบเสาะ พบวา่ การเรียนรู้โดย
ใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้ง
กบั อรทยั  นพนิยม (2548) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากข้ึน และนกัเรียนยงั
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT อยูใ่นระดบัมาก  

 จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดรังสิต ใน
ระดบั ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ใน
เร่ือง วสัดุและสาร จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจยัคิดว่าควรมีการปรับการเรียนการสอน โดยเลือกการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบับทเรียนและระดบัชั้นของผูเ้รียน เพื่อให้กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนนั้นส่งผลต่อการแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ใหม้ากข้ึน 

 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนรายวิชาวทิยาศาสตร์ระดบั ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดรังสิตจึงมีความสนใจท่ีพฒันาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD และ TGT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันาการ
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ปฏิบติังานของครูผูส้อนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผูส้อนรวมทั้งสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัชั้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 

1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา

วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 

2. สมมติฐานของการวจิัย 
1. ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80/80 
2. นกัเรียนมีการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมวชิาวทิยาศาสตร์และเทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนิคการเรียนรู้

แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
3.1ประชากรเป้าหมาย 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/5 จ านวน 35 คน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดรังสิต ภาค

เรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เพราะเป็นกลุ่มคละ
สมรรถนะของผูเ้รียน 
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3.2 ขอบเขตเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง วสัดุและสาร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ประกอบดว้ย กิจกรรม 6 ชุดกิจกรรม ใชร้ะยะเวลาชุดกิจกรรมละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 18 ชัว่โมง ดงัน้ี 

1) ความแขง็ของวสัดุ  
2) ความเหนียวของวสัดุ  
3) สภาพยดืหยุน่ของวสัดุ  
4) การน าความร้อนของวสัดุ    
5) การน าไฟฟ้าของวสัดุ  
6) ความหนาแน่นของสาร  
3.3 ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้   
1. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  
2. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT 
ตวัแปรตาม   
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
2. พฤติกรรมกลุ่ม 
3. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวชิาวทิยาศาสตร์ 
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมและเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. ชุดกิจกรรมวชิาวทิยาศาสตร์ หน่วยท่ี 3 เร่ืองวสัดุและสาร จ านวน 6 ชุด 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง วสัดุและสาร ซ่ึงเป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มส าหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการใชชุ้ดกิจกรรมวิชาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมกบันกัเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาด

รังสิต โดยไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ขั้นเตรียม 
1.1 ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน และรายละเอียดแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT วิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง วสัดุและสาร แก่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
1.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง วสัดุและสาร บนัทึกผลการทดสอบเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ และวเิคราะห์ 
2. ขั้นทดลอง การวจิยัในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  โดย 

ผูว้ิจยัด าเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง วสัดุและสาร จ านวน 6 ชุด โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

2.1 การแบ่งกลุ่ม เรียงล าดบัความสามารถของนกัเรียนจ านวน 35 คน ตามคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน ดงัน้ี 

ระดบัความสามารถสูง คือ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบมากกวา่ 80 คะแนนข้ึนไป 
ระดบัความสามารถปานกลาง คือ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบ 65-80 คะแนน 
ระดบัความสามารถต ่า คือ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบนอ้ยกวา่ 65 คะแนนลงมา 

และน ามาจดันกัเรียนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถแตกต่างกนัในกลุ่ม  
2.2 สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่มจากการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  

และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
3. ขั้นหลงัการทดลอง หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบแลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
3.1 ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

วชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง วสัดุและสาร  
3.2 นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้าร 

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เร่ือง วสัดุและสาร  
              3.3 ตรวจผลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ น า
คะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 6. การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และสถิติทดสอบ Paired t-test 
2. วิเคราะห์ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใชค้่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมวิชา

วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT  เร่ือง วสัดุและสารส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

7. ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี  
1. ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค

TGT สามารถส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80/80 

2. นกัเรียนมีการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 และร้อยละ 89 ของ
คะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (t = -9.88, Sig = .000) 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
เทคนิคการ
เรียนรู้ 

นกัเรียน 
(คน) 

คะแนน
เตม็ x  S.D. t Sig (2-tailed) 

STAD 35 30 24.11 0.40 
-9.88 0.000* 

TGT 35 30 26.74 0.29 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม และการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -36.20, Sig = .000) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เม่ือใช้ชุดกิจกรรมวิชา
วทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นกัเรียน 
(คน) 

คะแนน
เตม็ x  S.D. t Sig (2-tailed) 

ก่อนเรียน 35 30 6.63 0.53 
-36.20 0.000* 

หลงัเรียน 35 30 25.69 0.54 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4. การศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนอยู่ในระดบัดี และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส่งเสริม
พฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพอใช ้

5. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมเทคนิค STAD และเทคนิค TGT อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มากกว่า การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -6.26, Sig = .000) 
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ตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียยน เม่ือใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคการ
เรียนรู้ 

นกัเรียน 
(คน) 

คะแนน
เตม็ x  S.D. t Sig (2-tailed) 

STAD 35 5.00 4.53 0.15 
-6.26 0.000* 

TGT 35 5.00 4.70 0.12 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

8. อภิปรายผล  
การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค

TGT มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เท่ากบั 80/80 

 เน่ืองจากแบบฝึกหัดท่ีอยูใ่นชุดกิจกรรม แต่ละชุดมีความยากง่ายใกลเ้คียงกนั เม่ือนกัเรียน
ไดฝึ้กท ากิจกรรมเหล่านั้นแลว้ ท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงดูผลจากคะแนนในแต่ละชุดมี
คะแนนตั้งแต่ 8 – 10 คะแนน จึงท าให้คะแนนของนกัเรียนในการท าแบบฝึกหัดมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
84.77 แต่เม่ือนักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.63 
อาจเน่ืองมาจาก แบบทดสอบและแบบฝึกหดั มีความยากง่ายใกลเ้คียงกนั และขอ้สอบในแบบทดสอบ
บางขอ้ก็คลา้ยคลึงกนักบัแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรม และชุดกิจกรรมน้ีไดผ้า่นการตวรจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน มีค่าเท่ากบั IOC 1.67 – 1.00  

2. นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (t = -9.88, Sig = .000) พบว่าการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
TGT ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
89 และการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ีย 24 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80 เม่ือพิจารณาท่ีพฤติกรรมกลุ่มในการเรียน พบวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม และการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -36.20, Sig = .000) 

เน่ืองจากก่อนเรียนนักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจ ในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองวสัดุและสาร จึงท าให้ไดค้ะแนนนอ้ย มีคะแนนเฉล่ีย 6.63 แต่
เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD และเทคนิค TGT แลว้ 
เม่ือท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ท าให้คะแนนหลงัเรียนสูงข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 
25.69 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรรม 
จ านวน 6 ชุด ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยุทธพงษ ์ อินทมอน (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบร่วมมือส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มและการน าเสนอผลงาน เร่ือง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนมีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนน
สอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

และสุวิทย ์ สุวรรณชาติ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มท่ีเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียน กลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. พฤติกรรมกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้
วชิาวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส่งเสริมพฤติกรรม
กลุ่มการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี (2545 : 
264-269) กล่าวถึง TGT เป็นรูปแบบท่ีพฒันาโดย เดอฟรีส และสลาวิน มีการจดักลุ่มคละความสามารถ 
สมาชิกในกลุ่มศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกนั และแยกยา้ยกนัเป็นตวัแทนกลุ่มไปแข่งขนักบักลุ่มอ่ืน โดยจะ
จดักลุ่มแข่งขนักนัตามความสามารถ คือคนเก่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มไปรวมกนั คนอ่อนก็ไปรวมกบัคน
อ่อนของกลุ่มอ่ืน สมาชิกในกลุ่มแข่งขนักนัตอบค าถาม มีคะแนนและแตม้โบนสัให ้การสอนรูปแบบน้ี
เป็นการสอนท่ีสามารถปรับใชไ้ดก้บัทุกวิชาและระดบัชั้น และสอดคลอ้งยุทธพงษ์  อินทมอน (2555) 
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ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่ม
และการน าเสนอผลงาน เร่ืองมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดี  

5. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อชุด
กรรมวิชาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมเทคนิค STAD และเทคนิค TGT สรุปไดว้า่ นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค 
TGT อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.53, S.D. = 0.57) (Mean = 4.70, S.D. = 0.44) ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มากกวา่ 
การใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -6.26, Sig = .000) 

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ และการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่ามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ และการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.5,3 S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาแต่
ละดา้นมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.61, S.D. 
= 0.29) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (Mean = 4.51, S.D. = 0.46)  และดา้นส่ือการ
เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.47 ,S.D. = 0.45) 

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ และการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 35 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิชา
วทิยาศาสตร์ และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.70, S.D. 
= 0.44) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยดังน้ี  พบว่า ด้านครูผูส้อน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.81,  S.D. = 0.21) ดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (Mean = 
4.65, S.D. = 0.36)  และดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.65 S.D. = 0.36)  จะ
เห็นไดว้่า ชุดกิจกรรม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีคุณภาพตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้  และขอ้สนบัสนุนอีกประการ
หน่ึงคือ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD และเทคนิค TGT ซ่ึงเทคนิคทั้งสอง  ผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จดักิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีการใช้ค  าพูดท่ีสุภาพเหมาะสม เข้าใจง่าย รวมทั้ งยงัเปิดโอกาสให้
นกัเรียนซักถามขอ้สงสัยได้ และแนะน าการฝึกปฏิบติักิจกรรมอย่างใกลชิ้ด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ประภสัสร สงวนกล่ิน (2548) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD) เร่ือง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเรียน
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แบบร่วมมือกันเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด และงานวิจยัของสุวิทย ์ สุวรรณชาติ (2559) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

 

9. ข้อค้นพบจากงานวจิัยคร้ังนี้  
1. การพฒันาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดดี้ จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงข้ึน
ตั้งแต่ 80-89 คะแนน และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งสองแบบ คือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT 
น ามาใชส้นบัสนุนการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT สามารถส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไดดี้กว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เพราะมีส่ือการเรียนรู้โดยการใช้การแข่งขนั ท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้สนุกสนาน และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งเสริม
พฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนอยู่ในระดบัดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึง
พอใจการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. การพฒันาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองวสัดุและสาร ช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความน่าสนใจเร่ืองท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัท าประกอบดว้ยใบ
ความรู้ท่ีมีเน้ือหาอยา่งละเอียด มีแบบฝึกหดัท่ีหลากหลาย และมีแบบทดสอบหลงัเรียน ท าให้นกัเรียน
ไดรู้้พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง  

 

10.  ข้อเสนอแนะ 
10.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1. การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค

TGT ผูส้อนควรวางแผนให้ดีในการสร้างชุดกิจกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ต้องสร้างให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองนั้นๆ และให้เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ีในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้
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การด าเนินการจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบทุกขั้นตอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว ้  

 2. การประเมินผลหลงัจากการจดัการเรียนการสอนสร็จส้ินลงในแต่ละกิจกรรม จะมีกลุ่มท่ี
ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนต ่าสุดในแต่ละกลุ่มแข่งขนั ซ่ึงอาจท าให้นักเรียนเสียใจ เสียความรู้สึก
ท้อแท้    ดังนั้น ผูส้อนจึงควรหาวิธีแก้ไขโดยการให้ก าลังใจ ให้ค  าชมทุกกลุ่ม และจะต้องสอนให้
นกัเรียนรู้จกัการยอมรับความจริง และพยายามฝึกฝนตนเองทุกคร้ังเม่ือท ากิจกรรมเสร็จ เพื่อกระตุน้ให้
สมาชิกทุกคนร่วมมือกนัและตั้งใจท ากิจกรรมใหม่เพื่อใหไ้ดค้ะแนนมากกวา่เดิม  

 10.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เพราะสามารถส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเน่ืองจากมีการแข่งขนัเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เรียนการสอน จึงท าให้นกัเรียนเกิดความรู้และความสนุกสนานควบคู่กนัไป 
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