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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองไฟฟากระแส
กอนและหลังการเรียนของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่ง
ประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2559 จำนวน 17 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster sampling) เครื่องมือ
ของการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแต
เรยีนรูมากซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูแบบ MIAP และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติที แบบขอมูล 2 ชุด ที่ไมเปนอิสระจากกัน 

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟสิกส 3 เรื่องไฟฟากระแสของผูเรียนซึ่ง
เรียนโดยการจัดการเรียนรูซึ่งประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากหลังเรียนสูงข้ึนกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=11.02) 

 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ไฟฟากระแส/ แนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก 
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Abstract  

The purposes of the study was to compare the learning achievement of 
the students between before and after experiencing learning about the electric 
current  through Teach Less and Learn More (TLLM) Instruction. The sample group 
consisted of 17 Matayomsuksa 6 students from Danthap Ta-ko Rat Uppatham 
School, in Chombueng District, Ratchaburi, who enrolled in the first semester of 
2016, by using Cluster Sampling. The instruments included a lesson plan of TLLM 
which was one learning method in MIAP learning approach, and an achievement 
test. The statistics used in the research was Paired Sample T-Test.   

The result was discovered that the students’ achievement of the Physics III 
Course on the knowledge about electric current after learning through TLLM 
Instruction was considerably higher than that of before learning, at a 0.05 level of 
significance (t=11.02). 

 
Keywords: Learning achievement/ Electric current/ Teach less and learn more 
    instruction  

บทนำ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียนมี

ทักษะหลัก 3 ดาน คือ (1) ทักษะชีวิตและการทำงาน ประกอบดวย ความยืดหยุนและการปรับตัว 
การคิดริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม การ
เปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได (2) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ประกอบดวย 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคดานนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาการส่ือสาร
ระหวางบุคคล และ (3) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย การใชและ
ประเมินสารสนเทศไดอยางเทาทัน วิเคราะหและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม ใชเทคโนโลยีใหม
อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ประสบผลสำเร็จ จะตองมีโครงสราง
พื้นฐาน 4 ดาน เพื่อสนับสนุนการเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ มาตรฐานและการประเมินการพัฒนา
ครูผูสอน หลักสูตร และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู นอกจากนั้น วิจารณ พานิช  
(2555, หนา 16 - 21) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 วาการเรียนรูสาระวิชา 
(Content หรือ Subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวย
แนะนำและออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรู 



127

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

ของตนเองได ซึ่งแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย กระทำไดโดยเปลี่ยน
เปาหมายจากความรูไปสูทักษะ เปล่ียนจากครูผูสอนเปนหลัก มาเปนผูเรียนเปนหลัก เรียนดวย
การลงมือปฏิบัติ โดยใชทฤษฎีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบการสอนนอยแตเรียนรูมาก  
(Teach less, learn more) เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหาคำตอบ พิสูจนแนวคิด ทฤษฎีที่ไดเรียนรู 
เกิดการเรียนรูดวยตัวเอง สอดคลองกับทิศนา แขมณี (2550, หนา 475) ไดกลาวไววา ทฤษฎีการ
เรียนรู (Learning theory) หมายถึง ขอความรูที่พรรณนา อธิบายทำนายปรากฏการณตาง ๆ ซึ่ง
เก่ียวกับการเรียนรู ไดรับการพิสูจน ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และไดรับการ
ยอมรับวาเชือ่ถอื โดยจะประกอบดวยคณุสมบตัอิยางนอย 3 ประการ คอื (1) จะตองอธบิายความจริง 
หลักของปรากฏการณที่เกิดข้ึนได  (2) จะตองสามารถสรุปความจริงหลักออกมาเปนกฎหรือ 
ความจริงอื่น ๆ ได และ (3) จะตองสามารถทำนายปรากฏการณนั้นได และสอดคลองกับงานวิจัย
ของเวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555, หนา 1 - 11)  ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน (2557, หนา 103 - 108) 
สมมารถ ขำเกล้ียง และเสกสรร ชะนะ (2558, หนา 107 - 115) ท่ีทำการวิจัยเก่ียวกับการประยุกตใช
แนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัย พบวา 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมเนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) ไดบรรจุรายวิชาฟสิกส 
ซึ่งมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองพ้ืนฐานวงจรไฟฟา โดยท่ีลักษณะของเน้ือหาในรายวิชามุงเนนถึง
ทฤษฎี หลักการวิเคราะห การคำนวณท่ีเปนพ้ืนฐานสำคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และประกอบดวยเนือ้หา 2 สวน คอื ความรู และกระบวนการ ซึง่ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
จำเปนตองจัดกระทำใหครบถวน จึงมีความยากลำบากกวาวิชาที่สอนเฉพาะเพียงความรู 
อยางเดียว (ศิขรินทรธาร โคตรสิงห และคณะ. 2557) สอดคลองกับสภาพปญหาการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาดงักลาว จากการสอบถามโดยการสัมภาษณอาจารยผูสอนในพ้ืนที ่อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีพบวา ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีสภาพปญหาในดานการจัดการเรียน
การสอน คือ ขาดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพื่อพิสูจนหลักการทฤษฎีดวย
ตนเอง สงผลใหระดับคะแนนในเร่ืองดังกลาวไมเปนที่นาพึงพอใจเทาที่ควร  

จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะแกปญหาผลการเรียนรู  
เรื่องไฟฟากระแสโดยการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน ทำใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนทางดานวิทยาศาสตร 
สงเสริมสนับสนุนแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนแนวทางในการพัฒนา 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 



128

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟากระแสกอนและหลังการเรียน 

ของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งประยุกตใชแนวคิดการสอน
นอยแตเรียนรูมาก 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟากระแสของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูซึ่งประยุกต  

ใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองไฟฟากระแสของผูเรียนท่ีเรียน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก มีการกำหนด
ประชากร กลุมตัวอยาง และตัวแปรที่ศึกษาไว ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอ 

จอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกส  

ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนดานทับตะโก
ราษฎรอุปถัมภ ภาคเรียนท่ี 1/2559 จำนวน 17 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
sampling) จากกลุมนักเรียนที่ผานการฝกอบรมพื้นฐานการใชเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟา
เบื้องตน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแต 

เรียนรูมาก เรื่องไฟฟากระแส วิชาฟสิกส 3 (ว 30205) ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกลุม 
เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟากระแสของผูเรียน 
 

เครื่องมือการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre-experimental research) มีเครื่องมือ 

การวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก

ตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP จำนวน 4 แผน ประกอบดวย เรื่องที่ 1 วงจรไฟฟากระแสตรง 
เรื่องที่ 2 กฎของโอหม เรื่องที่ 3 การตอเซลไฟฟา และเร่ืองที่ 4 การตอตัวตานทานไฟฟา ในแตละ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย ชื่อบทเรียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนการสอน งานนำเสนอเพาเวอรพอยต ใบเนื้อหา ใบงาน ชุดสาธิต ชุดทดลอง 
และแบบทดสอบทายบทเรียน ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนพรอมเฉลย จากผลของการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีคาดหวังหลังเรียนจบในแตละบทเรียนตาม
ระดับการเรียนรูของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีไดจากน้ำหนักคะแนนของตารางวิเคราะหหลักสูตร  
ซึ่งผลการวิเคราะหขอสอบแสดงดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหขอสอบเรื่องไฟฟากระแส 
 

 
 

 
 

    ( ) 
 1   2 5 6 2 15 
 2   2 5 6 2 15 
 3   2 5 6 2 15 
 4   2 5 6 2 15 

 8 20 24 8 60 

จากตารางท่ี 2 สรางขอสอบ จำนวน 60 ขอ จาก 4 บทเรียน และสรางขอสอบเพ่ิมใน 
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดานการนำไปใชและเหตุผล จำนวน 20 ขอ รวมสรางแบบทดสอบ 
จำนวน 80 ขอ มีการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน พบวา ดัชนี
ความสอดคลองเชิงเนื้อหา มีคาระหวาง 0.80 - 1.00 สรุปไดวา แบบทดสอบสรางขึ้นทั้งหมดมี
ความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นวิเคราะหหาคาความ ยากงาย คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ ซึ่งผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ พบวา ขอสอบมีคาความยากงายมีคา  
0.25 - 0.75 คาอำนาจจำแนกมีคา 0.25 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นของคะแนนจากการวัดดวย
แบบทดสอบ (Score reliability) มีคา 0.88 มีขอสอบที่ไมผานการวิเคราะหคาความยากงาย และ
คาอำนาจจำแนก จำนวน 11 ขอ และผานเกณฑการวิเคราะหคุณภาพมีจำนวน 69 ขอ ซ่ึงครอบคลุม
ทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกำหนดไว จากน้ันไดจำแนกแบบทดสอบกอนเรียนและแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยทำการเลือกแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะห
คุณภาพ จำนวน 60 ขอ จาก จำนวน 69 ขอ เพื่อนำมาเปนแบบทดสอบวัดการเรียนรู และทำ 
การสรางแบบทดสอบกอนเรียนอีก 60 ขอ เพื่อนำไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

3. การประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ไดสรางแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย เปนแบบประเมินคาดวยขอความ (Itemized 
Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ มี 2 ดาน คือ ดานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ
เรียนรูแบบ MIAP และดานการประเมินผล และจัดสงใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ประเมิน 
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย มีผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย 
แสดงดังตารางท่ี 3  



131

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย 

  
   

 MIAP 
1.  4.20 0.45  
2.  4.20 0.45  
3.  4.00 0.71  
4.  4.20 0.45  
5.   4.20 0.45  

 4.16 0.67  
 ( ) 

1.  4.00 0.71  
2.  4.00 0.71  
3.  4.60 0.55  
4.  4.40 0.55  
5.  4.20 0.84  

 4.24 0.49  
 4.20 0.58  

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัยในดาน 
การประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.24 คะแนน และดานแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.16 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.20 คะแนน จะเห็นไดวาเครื่องมือการวิจัยที่สรางขึ้น 
มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาเครื่องมือของการวิจัยที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี 
สามารถนำไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตามลำดับ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การดำเนินการทดลองและเก็บขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ไดดำเนินการทดลองตามแบบแผน

การทดลองเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลในการหาคำตอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว อธิบายไดดังตอไปนี้ 
1. ปฐมนิเทศผูเรียนกลุมตัวอยาง กอนเร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือชี้แจงถึง

วัตถุประสงคและวิธีการที่จะเรียน 
2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน  
3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการประยุกตใชแนวคิด



132

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

การสอนนอยแตเรียนรูมากตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP จะใชเวลาในการเรียนการสอน 
สัปดาหละ 3 คาบ จำนวน 4 สัปดาห  

4. ทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยใหกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบหลังจากจบทุกบทเรียน 
เปนเวลา 1 สัปดาห โดยใชเวลาในการทำแบบทดสอบ 60 นาที 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางคะแนนการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชทดสอบคาความแตกตางคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบกอนและการทดสอบหลังเรียน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สถิติที 
แบบขอมูล 2 ชุด ที่ไมเปนอิสระจากกัน (t-test Dependent Sample) 

 

ผลการวิจัย   
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดจากการใหกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบกอนเรียน 

จำนวน 60 ขอ และการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังไดเรยีนรูเรื่องไฟฟากระแส 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก จนครบทุกบทเรียน 
จำนวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4 และภาพที่ 1  
ตามลำดับดังตอไปน้ี  

 
ตารางท่ี 4   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบ
กอนเรียนไดคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 16.06 คะแนน คิดเปนรอยละ 26.76 คะแนน  
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.85 คะแนน และทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(หลังเรียน) ไดคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 33.53 คะแนน คิดเปนรอยละ 55.88 คะแนน  
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.91 และดานผลสัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยางเม่ือทดสอบโดยสถิติคาที 
พบวา กลุมตัวอยางไดคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(t=11.02) 

 

     t  P  
 17 16.06 26.76 3.85 11.02* 0.00  17 33.53 55.88 6.91 

 

*  0.05 
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และจากภาพท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนน
ทดสอบหลังเรียน ซึ่งแสดงวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟากระแสของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูซึ่งประยุกตใช

แนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
(t=11.02) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องผลของการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากตอ 

การเรียนรู เรื่องไฟฟากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีป 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี มีประเด็นที่นาสนใจ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟากระแสของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูซึ่งประยุกตใช
แนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
(t=11.02) เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวนั้น ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ MIAP ซึ่งผูวิจัยนำมาใชในการวิจัย เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีลำดับข้ันเปน
ระบบของกระบวน การเรียนรู มีข้ันตอน 4 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันสนใจปญหา (Motivation) 

ภาพที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน 
ที่มา :  สุริยาวุธ  เสาวคนธ, วันที่ 15 กันยายน 2559. 
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ในขั้นนี้ผูเรียนจะเกิดการจูงใจใหมีความตองการที่จะเรียนโดยการนำเขาสูบทเรียนดวยคำถาม 
และการสาธิตนำเขาสูบทเรียนเพ่ือชวยดึงดูดความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาขอมูล (Information) 
เปนขั้นการบรรยายเนื้อหาและตั้งคำถาม เมื่อผูเรียนประสบปญหาจะมีความสนใจที่จะแกปญหา 
ยอมจะตองมีการศึกษาและทำการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือท่ีจะไดนำไปใชในการแกปญหา ขั้นที่ 3 
ขั้นนำขอมูลมาใช (Application)  เปนขั้นที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดใชความรูหรือทักษะที่ไดรับมาใช
ในการแกปญหาดวยการฝกหัดทำงานจริง ไดลงมือปฏิบัติ โดยผูสอนจะทำหนาที่เปนผูดูแล 
ควบคุม สังเกต คอยแนะนำชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนมีความตองการ และข้ันที่ 4 ขั้นประเมินผล
สำเร็จ (Progress) เปนข้ันตรวจผลงานของผูเรียนท่ีไดจากการฝกหรือแกปญหาเทียบกับวัตถุประสงค
การเรียนรู ใหเหตุผลสำหรับขอผิดพลาดและมุงหมายแกไขใหมีความสำเร็จผลดียิ่งข้ึน (สุรพันธ  
ตันศรีวงษ. 2538, หนา 43-45) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบ MIAP นั้น ทำใหผูเรียนไดคนควาหา 
คำตอบ พิสูจนแนวคิด ทฤษฎีที่ไดเรียนรู เกิดการเรียนรูไดตัวเองซ่ึงเปนไปตามกรอบแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนแบบการสอนนอยแตเรียนรูมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เวชฤทธิ์ 
อังกนะภัทรขจร (2555) ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน (2557) สมมารถ ขำเกลี้ยง และเสกสรร ชะนะ  
(2558) ที่ทำการวิจัยเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมากมาพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัย พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีสวนชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยแตเรียนรูมาก  

เรือ่งไฟฟากระแสนัน้ ผูสอนตองทำความเขาใจวธิจีดักจิกรรมการเรยีนรูโดยศกึษาจากคูมอืการใชงาน 
เพื่อใหปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง 

2. ควรปรับการพื้นฐานเร่ืองการอานและการตอวงจรไฟฟาใหผูเรียนกอนการวิจัย  
เพื่อเปนการลดเวลาในชวงการทดลองตอวงจรไฟฟาเพื่อพสิูจนทฤษฎีที่ไดเรียนรูของผูเรียน   

3. ควรมีการปรับพื้นฐานคณิตศาสตรกอนการวิจัย เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการแกปญหา
โจทยในการคำนวณ ซ่ึงจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 3 (ว 30205) เร่ืองไฟฟากระแส
ของผูเรียนเพิ่มขึ้น 
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