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บทคัดย่อ 
 

ชื่อรายงานการวิจัย   : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม
แบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 

ชื่อผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน                        : อริสา สินธุ 
ปีงบประมาณ                    : 2563 
ค าส าคัญ : เทคนิคการตั้ งค าถาม 5W1H,  ปัญหาความรุนแรงใน

สังคมไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 
แบบ 5W1H และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สุขศึกษา จ านวน 62 คน ในภาคเรียนที่ 
2/2562 โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการตั้ งค าถามแบบ 5W1H  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพัฒนาการ และค่า t-test แบบ Dependent 

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งค าถาม 
แบบ 5W1H มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
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ABSTRACT 
 

Research Title        : The Development of 5W1H Question Technique Model 
in Problems of violence in Thai society on Health and 
Physical Education Learning Units for Grade 11 students 

Username research in class : Arisa Sinthu 
Years of Research : 2020 
Keywords : 5W1H QUESTION TECHNIQUE MODEL, PROBLEMS OF 

VIOLENCE IN THAI SOCIETY, HEALTH AND PHYSICAL 
 

 The purpose of research workshop in class was 1) Development of 5W1H 
Question Technique Model 2) Study the Results of 5W1H Question Technique Model  
3) study the instructional satisfaction of Grade 11 students in Demonstation School of 
Suan Sunandha Rajabhat University that learning with the 5W1H Question Technique 
Model. The target group for this study was 62 eleventh students in Demonstation School 
of Suan Sunandha Rajabhat University that registered for Health in the second semester, 
the academic year 2019. They were selected by purposive sampling. Research tools 
include 1) 5W1H Question Technique Model lesson plan 2) achievement test on  
the topic of Problems of violence in Thai society and 4) satisfaction questionnaire.  
Data analysis and data present average, standard deviation, the growth scores, and t-test 
dependent. 
 

The results showed that 
1. 5W1H Question Technique Model lesson plan was founded at 81.29/82.58 

percent higher than the hypothetical efficiency criterion of 80/80 percent. 
2. Responding to the achievement of their after was higher than before learning 

with 5W1H Question Technique Model were also found evidence of statistically significant 
at the .05 level. 

3. Responding to instructional satisfaction with 5W1H Question Technique Model 
was at a high level (X̅ = 4.60, S.D. = 0.63). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 
5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลเสนอแนะ 
ค าปรึกษา ความคิดเห็น และก าลังใจ 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 
อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง อาจารย์ ดร.เกตุม สระบุรินทร์ และอาจารย์กรกมล ชูช่วย ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียด เพื่อให้รายงาน
การวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้ค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ โดยให้ความร่วมมือจนท าให้งานวิจัย
ด าเนินไปได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยเชิงฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูอาจารย์ทุกท่าน 
ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 

      อริสา สินธุ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เนื่องจากเป็นกลไกหลัก  
ในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข   
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคน  
โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 – 2579 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 : 78) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ท าให้เกิด
ความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยมีครูท าหน้าที่เป็น 
ผู้แนะน า จัดบรรยากาศ เลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองของผู้เรียน
ต่อไปในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545 : 48 - 64) 
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการท่องจ า และมุ่งเรียนเพ่ือให้สอบผ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจ าได้
เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อระยะผ่านไปผู้ เรียนจึงมักจะลืม ท าให้ผู้ เรียนขาดคว ามเข้าใจในสิ่ งที่รับรู้   
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
อย่างเป็นระบบ จะช่วยพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนให้สามารถสร้างความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ได้  
เกิดเป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างสนุกสนาน ไม่เครียด หรือเบื่อหน่าย ส่งผลต่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 31 - 32) เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เป็นเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของผู้ถาม เมื่อเห็น  
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ โดยแนวค าถาม  
เ พ่ือวิ เคราะห์สถานการณ์จะต้องตั้ ง ให้ครอบคลุ มวัตถุประสงค์  โดยจ าแนกองค์ประกอบ และ 
การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์กับเรื่องอ่ืน ๆ ตามตั้งค าถามแบบ What (อะไร), When 
(เมื่อไหร่), Where (ที่ไหน), Who (ใคร), Why (ท าไม) และ How (อย่างไร) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุม 
และตรงประเด็นที่ต้องการสืบค้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2546 : 95 - 97) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ภคพร เครือจันทร์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 
(5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิค การตั้งค าถาม (5W1H)  
ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 
จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 สอดคล้องกับประณาท เทียนศรี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้เทคนิค 
การตั้งค าถาม 5W1H ในสื่อภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดรวบยอด
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดรวบยอดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยร้อยละ 100.00 มีระดับผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนสามารถตอบค าถามผ่านเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งค าถามเกี่ยวกับ Where, How และ What นักเรียนสามารถตอบได้มากที่สุด
ตามล าดับ และค าถามเกี่ยวกับ When นักเรียนตอบได้น้อยที่สุด และสอดคล้องกับโสภณ เสรีเสถียรทรัพย์ 
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โมเดลธุรกิจด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H 
ร่วมกันบนเว็บเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบดังกล่าวมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับณัฎฐิรา เตโชวิทวัสกุล (2561 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยล าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.53, S.D. = 0.63) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม
แบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
 

ค ำถำมวิจัย 
 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงใน
สังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพได้ในระดับใด 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรง 
ในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหา 
ความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหา 
ความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงใน
สังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรง 
ในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรง 
ในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากข้ึนไป 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย 
 

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สุขศึกษา จ านวน 62 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย คือ เนื้อหา เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
ในรายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก ่
 1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหา 
ความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2. ตัวแปรตาม คือ 
    2.1 ระดับประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H 
    2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 
แบบ 5W1H 
    2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 

 ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน กับแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 เทคนิคกำรตั้งค ำถำมแบบ 5W1H หมายถึง แนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนด  
โดยการส ารวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ใช้ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ  
ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค าตอบที่เป็น 
ความจริง หรือที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ ประกอบด้วย 6 ประเด็นค าถาม ดังนี้ 

 1. WHAT (อะไร) 
 2. WHY (ท าไม) 
 3. WHEN (เมื่อไร) 
 4. WHERE (ท่ีไหน) 
 5. WHO (ใคร) 
 6. HOW (อย่างไร) 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันเกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม
แบบ 5W1H ซึ่งวัดได้จากการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหา 
ความรุนแรงในสังคมไทย แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวัดได้จากแบบทดสอบความพึงพอใจ 
ของนักเรียน 5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1. ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิคการตั ้งค าถามแบบ 5 W1H  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริ ง 
 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 

แบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
น าเสนอผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

1.1 ลักษณะของเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549 : 95 - 97) ได้กล่าวถึงลักษณะของเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 
5W1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การคิดเชิงวิเคราะห์ที่แท้จริง คือ การตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัย
ใคร่รู้ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ โดยแนวค าถามเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์จะต้องตั้งให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ สามารถ
ตั้งค าถามครอบคลุมหลัก 5W1H ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) Who (ใคร) เช่น ใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้าง ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง ใครได้
ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ 
 2) What (อะไร) เช่น มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง อะไรเป็นหลักฐานส าคัญ 
 3) Where (ท่ีไหน) เช่น เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด 
 4) When (เม่ือไร) เช่น เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร 
 5) Why (ท าไม) เช่น เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 
 6) How (อย่างไร) เช่น เขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนอย่างไร 
 สุวิทย์ มูลค า (2550 : 21 - 22) ได้สรุปลักษณะของเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ การตั้งประเด็นถามตอบเพ่ือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ค าถาม 
5W1H ประกอบด้วยค าถาม 6 ประเภท ดังนี้ 
 1) What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดข้ึน เช่น เกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นี้ หลักฐานที่ส าคัญที่สุดคืออะไร สาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไร 
 2) Where (ที่ไหน) สถานที่หรือต าแหน่งเกิดเหตุ เช่น เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน เหตุการณ์นี้น่าจะ
เกิดข้ึนที่ใดมากท่ีสุด
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 3) When (เมื่อไร) เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์นั้นน่าจะ
เกิดข้ึนเมื่อไร เวลาใดบ้างที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดข้ึนได้ 
 4) Why (ท าไม) สาเหตุหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดขึ้น เช่น เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เพราะเหตุใด
เหตุการณ์นี้จึงเกิดข้ึน ท าไมจึงเกิดเรื่องนี้ 
 5) Who (ใคร) บุคคลส าคัญท่ีเป็นตัวประกอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก
และลบ เช่น ใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้าง ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นนี้บ้าง ใครน่าจะท าให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้มากที่สุด 
 6) How (อย่างไร) รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก าลังจะเกิดขึ้น ว่ามีความเป็นไปได้ใน
ลักษณะใด เช่น เขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร ล าดับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีลักษณะในการพิจารณา
อย่างไรบ้าง 

 สรุปได้ว่า เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ค าถาม 6 ประเภท คือ What (อะไร), Where (ท่ีไหน), When (เมื่อไร), Why (ท าไม), Who (ใคร), และ
How (อย่างไร) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 

1.2 การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ค าถาม 
 

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556 : 333) ได้สรุปการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ค าถาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ใช้ภาษาชัดเจน เสียงดังฟังชัด เข้าใจง่าย 
 2) เมื่อถามแล้วต้องแสดงความสนใจอย่างจริงจังต่อค าตอบของนักเรียนโดยการมองหน้าผู้ตอบ 
กล่าวค ายกย่องชมเชย ขยายค าตอบ หรือเพ่ิมเติมค าตอบ 
 3) เว้นระยะให้นักเรียนคิดและมีสมาธิก่อนตอบ อย่ารีบเปลี่ยนค าถามใหม่ 
 4) อย่าถามซ้ าโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบค าถาม 
 5) รอค าตอบของนักเรียนอย่างตั้งใจ 
 6) ถามก่อนที่จะระบุชื่อผู้ตอบ เป็นค าถามที่ถามนักเรียนทั้งห้องก่อน แล้วจึงค่อยระบุชื่อผู้ตอบ
ทีหลัง 
 7) ไม่ทวนค าถามบ่อย ๆ เพื่อฝึกสมาธิในการฟัง 
 8) ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่ครบถ้วน ให้ใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนขยายความต่อ 

 สรุปได้ว่า การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ค าถามในกระตุ้นความรู้ความสามารถของ 
ผู้เรียน ครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากค าถามในระดับง่าย แล้วจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นค าถามที่มีระดับยากขึ้น  
มีความหลากหลายครอบคลุมประเด็นอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นัสรินทร์ บือซา (2558 : 120) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ ความสามารถของแต่บุคคลหลังจากได้รับการเรียนรู้ การอบรม การฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  
โดยจะอาศัยเครื่องมือในการประเมินและวัดผลสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นด้วย 
 ราวรรณ์ ทิลานันท์ (2558 : 43) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ ผลของความรู้ ความสามารถ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ และ
สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปราณี นันทะแสน (2560 : 55) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการน ามวล
ประสบการณ์ที่ ไ ด้ รั บจากการ เ รี ยนรู้ และการท ากิ จกรรมต่ า งๆ  ไป ใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์   
ซึ่งสามารถวัดได้จากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2560 : 29) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง มวลความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้รับมาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติอบรม และรวมถึงประสบการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียน  
ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะส่งผลให้ทราบว่าผู้เรียนได้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้หรือไม่ 

 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเกิดจาก
ประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญของผู้เรียน ซึ่งวัดได้จากเครื่องมือ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

2.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 กัมปนาท  ศรีเชื้อ (2550 อ้างถึงในขนิษฐา บุญภักดี, 2552 : 8) ได้สรุปองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่ามีองค์ประกอบ 2 ประการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 1) องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา 
 2) องค์ประกอบที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา 
 อนาสตาซี (Anastasi, 1976 อ้างถึงใน ขนิษฐา บุญภักดี, 2552 : 8) ได้สรุปองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่าผู้เรียนจะประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1) องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual-Factor) เป็นความสามารถในการคิดของบุคคล
อันเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่าง  ๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  
โดยความสามารถเหล่านี้วัดได้หลายแบบ เช่น วัดความถนัดทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา สมรรถภาพทางสมอง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบด้านสติปัญญาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 2 ) องค์ประกอบที่ ไม่ ใช่ทางด้านสติปัญญา (Non Intellectual-Factor) เช่น เพศ อายุ   
แผนการเรียน อันดับการเลือก รายได้ของบิดามารดา นิสัยในการเรียน เจตคติในการเรียน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการสั่งสมประสบการณ์
มาจากพ้ืนความรู้เดิม และองค์ประกอบที่ไม่ใช้สติปัญญา หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นเบ้าหล่อหลอม
ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทางสมอง 
 

2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

 Bloom (1956 อ้างถึงใน ราวรรณ์ ทิลานันท์ 2558 : 45) ได้สรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไว้ว่า ล าดับขั้นตอนของความรู้ที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 6 ขั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วโดยตรงในขั้นนี้
รวมถึง การระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากต ารา 
 2) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่ได้เรียน หรืออาจแปล
ความจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่าง ๆ  
 3) การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถที่จะน าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ รวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์ หลักส าคัญ วิธีการน าไปใช้ 
 4) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชาลงไปเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ 
เพ่ือที่จะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่าง ๆ รวมถึงการแยกแยะหาส่วนประกอบต่าง ๆ  
หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ เหล่านั้น ตลอดจนหลักส าคัญต่าง ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
 5) การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบกันเป็นสิ่งใหม่ ๆ  
การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การแก้ปัญหาที่ยาก ๆ 
การเรียนรู้ในระดับนี้เป็นการเน้นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ในการสร้างแนวคิดหรือแบบแผนใหม่ ๆ 
 6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพูด 
นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บนเกณฑ์ที่แน่นอน  
โดยอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดข้ึนมาเอง หรือน ามาจากท่ีอ่ืนก็ได้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 อ้างถึงใน ปราณี นันทะแสน 2560 : 55) 
กล่าวว่า ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จะต้องวัดผลทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้และ
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 1) ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
 2) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกความรู้ที่ได้ เมื่อปรากฏการณ์อยู่ในรูปแบบ
ใหม่และความสามารถในการแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่สัญลักษณ์หนึ่ง 
 3) การน าความรู้ ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้และวิธีการต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือจากที่แตกต่างๆไปจากที่เคยเรียนรู้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาคว ามรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจ าแนกประเภท  
การจัดกระท าสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
 สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบความรู้หลังการจัด  
การเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการประเมิน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้จาก  
ง่ายไปยาก ตามล าดับ  
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 

ภาขวัญ  สุดสงวน (2549 : 65) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่
ท าให้บุคคลตอบสนองต่อสิ่งนั้นซึ่งอาจแสดงในทางบวก ทางลบหรือเป็นกลางก็ได้ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551 : 244) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากท่ีบุคคลได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ความรู้สึกนี้
จึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1) ความรู้ในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ 
และไม่สนับสนุน 

1.2) ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ และ
ไม่สนับสนุน 

2. บุคคลจะแสดงความรู้สึกออกทางด้านพฤติกรรม ซึ่งจะแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ 
2.1) พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้มีการกล่าวค าพูดสนับสนุน ท่าทาง

หน้าตาบอกความพึงพอใจ 
2.2) พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก หรือ

ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจจะมี
ทั้งแง่บวก แง่ลบ และเป็นกลาง อันเกิดจากประสบการณ์เดิม หรือพฤติกรรมแวดล้อม ณ ขณะ 
 

3.2 องค์ประกอบที่มีต่อความพึงพอใจ 
 

 อภิวรรณ วีระสมิทธ์ (2550 : 35) ได้สรุปองค์ประกอบของความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ 

ความรู้สึกที่ถูกเร้าจากการรู้อีกต่อหนึ่ง เมื่อเกิดการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึกในทางดี
หรือไม่ดีต่อสิ่งนั้น ถ้าเรารู้สึกในทางไม่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ่งนั้น 

 2) องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นเรื่องของการรู้หรือการคิดของ
บุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าคนเรารู้ มีประสบการณ์ของความรู้ ซึ่งรวมถึงความคิด ความเชื่อที่มีต่อ 
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สิ่งต่าง ๆ จะเกิดเจตคติต่อสิ่งนั้น แต่จะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการรู้ว่าเรารู้ในทางที่ดีหรือไม่ดี 
ถ้าไม่รู้เลยเจตคติก็จะไม่เกิดขึ้น 

 3) องค์ประกอบทางด้านการกระท าหรือพฤติกรรม (Action or Behavioral  Component)  
เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองหรือแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ ในทางใดทางหนึ่ง  เช่น  ผู้ที่ชอบ
อะไรอย่างหนึ่งย่อมมีแนวโน้มที่จะประกอบพฤติกรรมในแนวทางท่ีเขาชอบ  ในทางตรงกันข้าม  หากเขา
ไม่ชอบก็คงจะละเว้นที่จะประกอบพฤติกรรมนั้นความพึงพอใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจะต้องประกอบด้วยทั้งสามองค์ประกอบนี้เสมอแต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป  
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านดังกล่าว จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันจนกล่าวได้ว่า เจตคติมีผลต่อ 
การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล   
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551 : 247) ได้สรุปองค์ประกอบของความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เพื่อเป็นเหตุผลที่จะสรุปความและรวมเป็นความเชื่อหรือ
ช่วยในการประเมินสิ่งเร้านั้น ๆ 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้าเป็นผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินผลสิ่งเร้านั้นแล้วว่า 
พอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นองค์ประกอบด้านความพร้อม
หรือความโน้มเอียง ที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือ
คัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคคล ที่ได้จากการประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะ
แสดงออกจะสอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวเนื่องกับสมอง
และความคิด ด้านที่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจและความรู้สึก และด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจในแง่บวก แง่ลบ หรือเป็นกลางต่อสิ่งใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ภคพร เครือจันทร์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิค  
การตั้งค าถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
ของนักเรียนทั้งหมด และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม ( 5W1H)  
ในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
 ประณาท เทียนศรี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 
5W1H ในสื่อภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดรวบยอด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดรวบยอดหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน โดยร้อยละ 100.00 มีระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนสามารถ
ตอบค าถามผ่านเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H อยู่ในระดับปานกลาง 
 โสภณ เสรีเสถียรทรัพย์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โมเดล
ธุรกิจด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H ร่วมกันบนเว็บเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบดังกล่าว  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เบญจมาศ พุทธิมา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ 
เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิค 5W1H ในการจัดการเรียนการสอนเป็น 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการตั้งค าถามและหาค าตอบ เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบมีส่วนร่วม มีการท างานเป็นทีม และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม
ได้ครบทั้ง 6 ค าถาม ทั้งการตั้งค าถามเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่มเป็นลักษณะค าถามที่เป็น 
แบบคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในกิจกรรม และผู้เรียนช่วยกัน 
ตอบค าถามพร้อมแสดงเหตุผลของค าตอบนั้น ๆ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์  เพ่ือหา
ค าตอบ ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 2) ผลการศึกษาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่จะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพ โดยอภิปราย
ร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก 
นอกจากนั้นผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.81 คิดเป็น
ร้อยละ 78.10 นั่นหมายถึง ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น 
การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามค าถาม และ
กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรง
ในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

ตัวแปรตาม 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ  
   5W1H 
2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้    
   ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   -  ความพึงพอใจของนักเรียน 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 

แบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน 
 2. ขั้นปฏิบัติการ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ขั้นวำงแผน 
 ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาสภาพปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยมีการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ประชากร  
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา สุขศึกษา จ านวน 62 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 
 

2. ขั้นปฏิบัตกิำร 
     2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 
       1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรง 
ในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
     1.1) วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ไข  และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง  

  1.2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือแบ่งแยกเนื้อหาที่จะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

  1.3) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  1.4) ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยประกอบด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 
แบบ 5W1H ได้แก่ WHAT (อะไร), WHY (ท าไม), WHEN (เมื่อไหร่), WHERE (ที่ไหน), WHO (ใคร), และ 
HOW (อย่างไร)
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  1.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของ                 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 249) 
            ระดับ  +1   หมายความว่า  สอดคล้อง 
            ระดับ   0   หมายความว่า   ไม่แน่ใจ  

            ระดับ  -1   หมายความว่า   ไม่สอดคล้อง 
โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะสามารถน านวัตกรรม มาใช้ในงานวิจัยได้ แตห่ากค่า IOC 
มีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่านวัตกรรมไม่มีความสอดคล้องจะต้องน านวัตกรรมกลับไปปรับปรุงใหม่ 
  1.6) ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้  
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

  1.7) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  1.8) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ E1/E2 
       2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงมีกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

  2.1) ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อม
วิเคราะห์เนื้อหาเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือก าหนดขอบเขตของเนื้อหา 

  2.2) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้วิจัยเลือกสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 

  2.3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย  
จ านวน 30 ข้อ 

  2.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม 
พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของบลูม 
  2.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สมบูรณ์ ไปทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 62 คน 
       3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 
5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงมีกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
   3.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ   
   3.2) ก าหนดลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การตั้งค าถามแบบ 5W1H โดยชนิด 5 ระดับ โดยมีลักษณะการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และก าหนดความหมายของคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 22 - 28) 
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  5.00 - 4.51  คะแนน     หมายถึง     มากที่สุด 
     4.50 - 3.51  คะแนน     หมายถึง  มาก 
     3.50 - 2.51  คะแนน     หมายถึง    ปานกลาง 
     2.50 - 1.51  คะแนน     หมายถึง    น้อย 
     1.50 - 0.00  คะแนน     หมายถึง    น้อยที่สุด  

  3.3) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม  
แบบ 5W1H จ านวน 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ 
  3.4) น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม  
แบบ 5W1H ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาค่าดัชน ี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและประเด็นการประเมิน  
  3.5) น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม  
แบบ 5W1H กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  3.6) น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม  
แบบ 5W1H ที่สมบูรณ์ไปประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 62 คน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แล้ว 

 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.1 แบบแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One - Group Pretest 
- Posttest Design) มีลักษณะดังนี้ 

O1 EX O2 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 
      O1   แทน  การทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
         O2   แทน  การทดสอบหลังเรียน (posttest) 
         E     แทน  กลุ่มตัวอย่าง 
  X    แทน  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

3.2 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

                       ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental Development) ซึ่งด าเนินการ 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
          1) ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ศึกษารายละเอียดเนื้อหา ตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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          2) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม 
แบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ควบคู่กับการสร้างเครื่องมือประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
เพ่ือใช้วัดประเมินผลก่อนและหลัง (Pre – test and Post – test) 
          3) ขั้นตอนที่  3 การตรวจสอบและปรับปรุงการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือ 
ประเมินผลให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค์ 
          4) ขั้นตอนที่ 4 การทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   และศึกษาเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นก่อน 
และหลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
          5) ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็น 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง  
ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการวิจัย 
 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการวิจัยในครั้งนี้   มีการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง ปัญหา 
ความรุนแรงในสังคม รายวิชาสุขศึกษา ร่วมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจ จากบทความ ต ารา วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

         1) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
             1.1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H โดยใช้สูตร E1/E2 (เผชิญ กิจระการ, 2544 : 49) 
 

E1 =

ΣX
N
A

× 100 

         เมื่อ E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 
    ∑ X  แทน  คะแนนรวมจากการท ากิจกรรม 

    A  แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรม 
    N  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  

E2 =

ΣF
N
B

× 100 

         เมื่อ E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
    ∑ X  แทน  คะแนนรวมจากแบบทดสอบหลังเรียน 

    A  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
    N  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

  1.2) วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Average) จากสูตร (Rosenthal, 2012:31 อ้างถึงใน 
นัสรินทร์ บือซา, 2558 : 41) 

 

 X̅  =  
∑ X

N

    
 

         เมื่อ  X̅  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

    ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

 

 1.3) วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
จากสูตร (Rosenthal, 2012:31 อ้างถึงใน นัสรินทร์ บือซา, 2558 : 42) 
 

S. D. =  √
(x −  x̅)2

n − 1
 

 
 
 
 
 



17 
 

  เมื่อ S. D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X̅  แทน               ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   x  แทน  ข้อมูลแต่ละตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

n  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
 

 1.4) วิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการค านวณหาคะแนนพัฒนาการ 
(Grown Score) โดยค านวณจากสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556: 55) 
 

D =  X2 − X1 
 

เมื่อ  D  แทน  คะแนนพัฒนาการ 

 
 X1  แทน  คะแนนสอบก่อนเรียน 

    X2  แทน  คะแนนสอบหลังเรียน 
 

 1.5) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังทดลองของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
การทดสอบ t-test แบบ Dependent (ล้วน สายยศ: และอังคณา สายยศ, 2552 : 101) 

 

    
 

     
 

   เมื่อ    D    แทน       ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
        ∑D  แทน       ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
        ∑D2  แทน       ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
          ยกก าลังสอง 
        n     แทน       จ านวนคู ่

 

 2) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือนวัตกรรม 
    2.1) การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
โดยใช้สูตร ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 249) 

 

IOC =  
ΣR

N
 

 

  โดยที่   ระดับ  +1   หมายความว่า สอดคล้อง 
            ระดับ    0   หมายความว่า  ไม่แน่ใจ  
            ระดับ   -1   หมายความว่า  ไม่สอดคล้อง 
 

           เมื่อ IOC   คือ    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
   ∑R    คือ    ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ 
    N      คือ    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
1

22







 



n

DDn

D
t



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เรื่อง ปัญหา

ความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างการวิจัย 
 

    ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย 31 50.00 
เพศหญิง 31 50.00 

รวม 62 100.00 
 

    จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมเป็นไป
ในทางเดียวกัน คือ ไม่ชอบการเรียน ไม่ชอบการคิด เมื่ออยู่ในห้องมักจะชวนเพ่ือนในห้องคุย และ 
ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ ขณะจัดการเรียนการสอนจะไม่สามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ และเมื่อได้รับ
ภาระงานจะไม่ลงมือท าด้วยตนเอง ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิจัย 
 

    1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และท าการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

ผลการทดสอบ N คะแนนเต็ม X̅ คะแนนรวม ประสิทธิภาพ E1/ E2 
E1 62 20 16 1,008 

81.29/82.58 
E2 62 20 17 1,024 

 

จากตารางที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 พบว่า จากการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 62 คน มีคะแนนเฉลี่ย 
ตามประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.29 และมีคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.58 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่า แผนการจัด 
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H มีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 

    2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ผู้วิจัย
ได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน 
และท าการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการทดสอบ N คะแนนเต็ม x̅ S.D. ∑D ∑D2 t 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 62 20 8.00 0.99 
545 5,055 22.9659* 

หลังการจัดการเรียนรู้ 62 20 16.52 2.35 
*t .05,61 = 1.6702 
 

  จากตารางที่  4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ 
หลังการจัดการเรียนรู้  พบว่า จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 62 คน  
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 8.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.99 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 16.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.35 ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ และ
หลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 545 คะแนน และผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ และ
หลังการจัดการเรียนรู้ แต่ละตัวยกก าลังสองเท่ากับ 5,055 คะแนน จากการค านวณ โดยใช้สถิติ t-test 
Dependent Sample ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 22.9659 และค่า t ในล าดับชั้นของความเป็นอิสระ 61 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 มีค่าเท่ากับ 1.6702 (ค่า t ในตาราง) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่า t ที่ค านวณมีค่าสูงกว่าค่า t ในตาราง จึงสรุปได้ว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
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การตั้งค าถามแบบ 5W1H มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยหลังการจัด 
การเรียนรู้ จากนั้นน าผลไปท าการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
 

ตารางที ่4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 
    1.1  เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4.50 0.62 มากที่สุด 
    1.2  มีการบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน 4.63 0.55 มากที่สุด 
    1.3  เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.56 0.67 มากที่สุด 
    1.4  เหมาะสมกับรายวิชา และสอดคล้องกับ 
ความต้องการเรียน 

4.65 0.60 มากที่สุด 

    1.5 มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.50 0.62 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.61 มากที่สุด 

2. ด้านผู้สอน 
    2.1 มีการเตรียมสอนล่วงหน้า 4.56 0.72 มากที่สุด 
    2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา 

4.71 0.58 มากที่สุด 

    2.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี 4.61 0.66 มากที่สุด 
    2.4 มีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า  และรับฟัง 
ความคิดเห็น 

4.60 0.61 มากที่สุด 

    2.5 มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 4.63 0.61 มากที่สุด 
รวม 4.62 0.64 มากที่สุด 

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
    3.1 รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ และมีการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน 

4.60 0.61 มากที่สุด 

    3.2 จัดสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.55 0.69 มากที่สุด 

    3.3 มีการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี ในกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

4.63 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
    3.4 มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

4.68 0.59 มากที่สุด 

    3.5 เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

4.65 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.61 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
    4.1 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน 4.61 0.61 มากที่สุด 
    4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.60 0.73 มากที่สุด 
    4.3 มีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.50 0.70 มากที่สุด 

    4.4 มีการแนะแนวทางของค าตอบ เพ่ือให้ทราบผล
การเรียนรู้ 

4.58 0.62 มากที่สุด 

    4.5 มีความชัดเจนและยุติธรรม 4.56 0.67 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.66 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.60 0.63 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่  4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้  เมื่อวิ เคราะห์ข้อมูล 
โดยแบ่งประเด็นการพิจารณาเป็นด้าน พบว่า 
  3.1 ด้านเนื้อหา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
  3.2 ด้านผู้สอน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
  3.3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
  3.4 ด้านการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 
 

  และโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัย 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ได้ข้อสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบตามสมมติฐานการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า  
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการตั้ งค าถามแบบ 5W1H  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 
 1.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบ 5W1H พบว่า นักเรียนมีคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการค านวณโดยใช้
สถิติ t-test Dependent Sample ได้เท่ากับ 22.9659 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t ในล าดับชั้นของความเป็น
อิสระ 61 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่มีค่าเท่ากับ 1.6702 สรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อที่ 2 
 1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบ 5W1H พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 สอดคล้องกับ 
สมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3
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2. อภิปรายผล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า  
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการตั้ งค าถามแบบ 5W1H  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ใช ้
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้รับพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างตรงจุด สามารถส ารวจปัญหา จ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของเหตุการณ์ และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจ   
ท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีเป้าหมาย และสะท้อนแนวคิดของ
นักเรียนได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอารยี์ เข็มบุปผา (2561 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่อง แผนพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 5W1H เรื่อง การอ่าน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/84.73 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วภิา มุง่นากลาง (2557 : 249 - 261) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้เทคนิคค าถาม 5W1H เรื่อง อิศรญาณภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคค าถาม 
5W1H เรื่อง อิศรญาณภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและรายเรื่อง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 คือ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 86.93/85.32 และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549 : 95 - 97) ได้กล่าวว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ที่แท้จริง คือ การตอบ
ค าถามที่เก่ียวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของผู้ถามในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ 
 2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดที่ผ่านการบูรณาการจากความรู้  ได้ลงมือกระท า
ด้วยตนเองเป็นหลัก และได้เชื่อมโยงความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมผ่านพื้นฐานการคิด
วิเคราะห์ 6 ประเด็น ได้แก่ What (อะไร), Where (ท่ีไหน), When (เม่ือไร), Why (ท าไม), Who (ใคร), 
และ How (อย่างไร) ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจแก่นหลักของสาระส าคัญของบทเรียนได้
อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา มุ่งนากลาง (2557 : 249 - 261) ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคค าถาม 5W1H 
เรื่อง อิศรญาณภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกสมณี สี โม  
(2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H โดยใช้ชุดหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผ่าเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
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เจตคติการอ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของลัดดาวัลย์ วิยะกัน (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ CIPPA Model โดยใช้เทคนิค 5W1H เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ
เจตคติต่อภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA Model 
โดยใช้เทคนิค 5W1H มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า 
ก่อนการจ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 42.67 

 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การตั้งค าถามแบบ 5W1H มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อาจเนื่องมาจาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ได้ให้นักเรียนเข้ามามีบทบาทส าคัญใน 
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ท าให้บทเรียนมีความสอดคล้องกับชีวิตจริงมากขึ้น  
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2553 : 3) 
ได้กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการท างานโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีความรู้มากหรือความรู้น้อย 
แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ 
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ มีทักษะชีวิตที่ดี ปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อพบอุปสรรค ยืดหยุ่นตัวเองได้
ทุกรูปแบบเมื่อพบปัญหาชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ เข็มบุปผา (2561 : 
บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H อยู่ในระดับมาก ((X̅ = 4.57, S.D. = 0.44).) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ พุทธิมา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 หากพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามค าถาม และกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้  
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
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3. ข้อเสนอแนะ 
  

 ผลการวิจัยได้ให้ข้อค้นพบส าคัญที่พึงเสนอแนะเพ่ือการใช้ประโยชน์ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 

 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      1) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H เป็นไปตามผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการน าการจัด 
การเรียนรู้นี้มาปรับใช้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในกิจกรรมของระดับชั้นอื่น ๆ 

     2) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ควรมีการก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

  3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      1) ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

เพ่ือให้สถานการณ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนมากขึ้น 
       2) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ใน
เนื้อหาวิชาเรื่องอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 
       3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการด้านอ่ืน ๆ และน าไปปรับใช้ตามสภาพ
รายวิชา และระดับชั้นอย่างเหมาะสม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H  
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือพิจารณาความครอบคลุม ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเสนอแนะข้อบกพร่องต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วง โดยมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้ 
  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2. อาจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

3. อาจารย์ ดร.เกตุม  สระบุรินทร์ อาจารย์ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตัวอย่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย    เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
รหัสวิชา พ32102 รายวิชา สุขศึกษา 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2   จ านวน 2 ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์อริสา สินธุ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

     มฐ. พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  
สารเสพติด และความรุนแรง 
 

2. ตัวช้ีวัด 
 

 ม.4 - 6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง
ป้องกัน 
 ม.4 – 6/6 ใช้ทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 

3. สาระส าคัญ 
 

 ปัญหาความรุนแรง เป็นปัญหาที่เกิดได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ ตั้งแต่ในระดับ
บุคคลและครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จนถึงในระดับโครงสร้างของสังคม ซึ่งในบางสถานการณ์ความ
รุนแรง พบว่า มีสาเหตุความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้าน ดังนั้น การจะป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลใน
ครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่จะช่วยบ่มเพาะลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของเด็กให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ไม่กระท าความรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

4.1 ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
4.2 แนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรง และทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาใน

สถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5.1 นักเรียนสามารถอธิบายแ ละวิเคราะห์แนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรง และทักษะ 
การตัดสินใจ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงอย่างถูกต้องได้ (K) 

5.2 นักเรียนสามารถแสดงทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรงอย่างถูกต้องได ้(P) 

5.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง ความรุนแรง ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่รู้ (A) 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

5.1 ความสามารถในการคิด 
5.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
 

7. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

1) นักเรียนจับคู่กับเพื่อน จากนั้นร่วมกันท ากิจกรรมโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของเพ่ือน ตามหัวข้อ 
5W1H ต่อไปนี้ ลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้ เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 

1.1) เขาคือใคร (WHO) 
1.2) เหตุการณ์ใดท่ีแสดงข้อดีของเขา (WHAT) 

- เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเมื่อใด (WHEN) 
- เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนที่ใด (WHERE) 
- ท าไมเขาจึงท าเช่นนั้น (WHY) 
- พฤติกรรมที่เขาแสดงออกเป็นอย่างไร (HOW) 

1.3) เหตุการณ์ใดท่ีแสดงข้อควรปรับปรุงของเขา (WHAT) 
- เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเมื่อใด (WHEN) 
- เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนที่ใด (WHERE) 
- ท าไมเขาจึงท าเช่นนั้น (WHY) 
- พฤติกรรมที่เขาแสดงออกเป็นอย่างไร (HOW) 

2) นักเรียนแต่ละคู่ท าการแลกเปลี่ยนข้อความ จากนั้นพิจารณาพฤติกรรมของตนเองว่าเป็นจริง
หรือไม ่

3) นักเรียนและครูร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว ให้ได้ข้อสรุปว่า นักเรียนแต่ละคน
ย่อมมพีฤติกรรมที่ดีและไม่ดีแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมบางประเภทอาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ 

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1) นักเรียนร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหา
ความรุนแรง และทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงจาก
ครูผู้สอน ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4 – 6 ส านักพิมพ์
วัฒนาพานิช 
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ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 

1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์
ความขัดแย้งที่นักเรียนเคยพบเห็น หรือศึกษาจากข่าว จากนั้นบันทึกลงในกระดาษ A4 และแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน โดยแต่ละกลุ่มมีสถานการณ์ไม่ซ้ ากัน 

2) สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มอ่ืนตามที่กลุ่มตนเองได้รับ 
ตามแนวทาง 5W1H ดังนี้ 

2.1) ความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างใคร (WHO) 
2.2) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคืออะไร (WHAT) 
2.3) เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเมื่อใด (WHEN) 
2.4) เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนที่ใด (WHERE) 
2.5) ท าไมจงึเกิดความขัดแย้งขึ้น (WHY) 
2.6) ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังความขัดแย่งเป็นอย่างไร (HOW) 

3) ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอสถานการณ์ความขัดแย้ง และแนวค าตอบที่ร่วมกันระดมความคิดได้ 
หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ขัน้การน าไปใช้ 
 

1) ตัวแทนนักเรียนจ านวน 4 – 5 คน น าเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรง และทักษะ
การตัดสินใจ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง โดยครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืน
ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

ขั้นสรุปความรู้ 
 

1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรม ตามใจความส าคัญ ดังนี้ 
ปัญหาความรุนแรง เป็นปัญหาที่เกิดได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ ตั้งแต่ในระดับบุคคลและ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จนถึงในระดับโครงสร้างของสังคม ซึ่งในบางสถานการณ์ความรุนแรง พบว่า 
มีสาเหตุความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้าน ดังนั้น การจะป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผล  
อย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวและ
โรงเรียน ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่จะช่วยบ่มเพาะลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของเด็กให้เติบโต  
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ไม่กระท าความรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้   

 

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 

8.1 กระดาษ A4 
8.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4 – 6 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
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9. การวัดและประเมิน 
 

   ด้านความรู้ (K) 
 

 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 

 

   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
 

 

10. บันทึกหลังแผน 
 

 ผลการสอน 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 

............................................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ............................................ ผู้สอน 
(นางอริสา สินธุ) 

 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติ
กิจรรมการวิเคราะห์พฤติกรรม 
และสถานการณ์ความขัดแย้งใน
สังคม 

- แบบประเมินผลงานผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ 
  กิจกรรมในห้องเรียน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ 
  กิจกรรมในห้องเรียน 

- แบบประเมินทักษะกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ความคิดเห็นของผู้ตรวจ 
....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้สอน 
(.....................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ ........ 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้สอน 
(.....................................) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตัวอย่าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
รหัสวิชา พ32102 รายวิชา สุขศึกษา 4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
 

1. ข้อใดเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  
   1. ความกังวลเนื่องจากการเดินทางไม่ปลอดภัย     
   2. ความเครียดที่เกิดจากการถูกบังคับให้เรียน
พิเศษ  
   3. พ่อแม่ท าโทษลูกด้วยการตบตีลูกจนได้รับ
บาดเจ็บ 
   4. การเผยแพร่ภาพลามกทางสื่อต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย 
 

2. ข้อใดจัดเป็นลักษณะความรุนแรงในครอบครัว
แบบการท าร้ายจิตใจ  
   1. พูดชมเชยลูกมากจนเกินความเป็นจริง  
   2. พูดจาหยาบคายกับลูกต่อหน้าเ พ่ือนใน
โรงเรียน  
   3. พ่อแม่ปรึกษาและต าหนิลูกเพียงล าพังเมื่อ
อยู่ในบ้าน  
   4. ไม่ชมเชยลูกเมื่อลูกท าความดี หรือช่วยเหลือ
ภาระงาน 
 

3. ข้อใดเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรง
ในสังคมท่ีไม่เหมาะสม  
   1. แยกตัวอยู่เพียงล าพัง  
   2. จัดก าลังเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม  
   3. ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย  
   4. มีทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

4. ค่านิยมข้อใดสามารถน าไปสู่การใช้ความรุนแรงได ้ 
   1. ผู้ชายจะต้องให้เกียรติผู้หญิง  
   2. หญิง - ชาย มีความเสมอภาค  
   3. ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว  
   4. ร่างกายเป็นสมบัติส่วนบุคคล 

 

5. การท าร้ายผู้สูงอายุในครอบครัวจะพบใน
ลักษณะใด  
    1. การข่มขู่                
    2. การท าร้ายร่างกาย  
    3. การคุกคามทางเพศ  
    4.การไม่ใส่ใจเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัย 
 

6. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง  
   1. เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน  
   2. สร้างความม่ันคงในอารมณ์  
   3. เล่นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานมาก ๆ  
   4. แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามความเหมาะสม 
 

7. ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง  
    1. อ้นโดนเพ่ือนต่อว่าอย่างรุนแรงจนสภาพ
จิตใจย่ าแย่  
    2. นุ่มถูกพ่อท าร้ายทุกครั้งเมื่อพ่อเมา  
    3. น้อยถูกเพ่ือนกระชากกระเป๋าจนล้ม 
    4. นัดต้องรดน  าต้นไม้ในสวนทุกวัน 
 

8. พ่อแม่มีแนวคิดแบบบริโภคนิยม จัดเป็นปัญหา
ความรุนแรงระดับใด  
   1. ความรุนแรงในสังคม  
   2. ความรุนแรงในโรงเรียน  
   3. ความรุนแรงในครอบครัว  
   4. ความรุนแรงในชุมชน 
 

9. การต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆ ของผู้มีแนวคิ ด
ต่างกัน จัดเป็นความรุนแรงประเภทใด 
   1. ความรุนแรงทางสังคม 
   2. ความรุนแรงทางการเมือง  
   3. ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ  
   4. ความรุนแรงทางครอบครัว 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
รหัสวิชา พ32102 รายวิชา สุขศึกษา 4 

 

ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H จ านวน 20 ข้อ  
  2. ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น โดยแต่ละข้อมีระดับความคิดเห็นให้
เลือกตอบ 5 ระดับ คือ  

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเนื้อหา 

    1.1  เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
    1.2  มีการบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน      
    1.3  เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน      
    1.4  เหมาะสมกับรายวิชา  และสอดคล้ อ งกับ 
ความต้องการเรียน 

     

    1.5 มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
2. ด้านผู้สอน 
    2.1 มีการเตรียมสอนล่วงหน้า      
    2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหา 

     

    2.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี      
    2.4 มีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า  และรับฟัง 
ความคิดเห็น 

     

    2.5 มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.1 รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ และมีการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน 

     

    3.2 จัดสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

    3.3 มีการส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยี ในกิ จกรรม 
การเรียนรู้ 

     

    3.4 มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ วมกัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

     

    3.5 เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
    4.1 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน      
    4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
    4.3 มีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

    4.4 มีการแนะแนวทางของค าตอบ เพ่ือให้ทราบผล
การเรียนรู้ 

     

    4.5 มีความชัดเจนและยุติธรรม      
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

................................................................................................................... .......................................... 

............................................................................................................................. ................................ 

.............................................................................................................................................................  
 

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
รหัสวิชา พ32102 รายวิชา สุขศึกษา 4 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ...... เรื่อง ............................................................. 
........................................................................................  

ค าชี้แจง : พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
  +1  หมายถึง  แน่ใจว่านวัตกรรมวัดตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา 
      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่านวัตกรรมวัดตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา 
  - 1  หมายถึง  แน่ใจว่านวัตกรรมไม่ได้วัดตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
+1 0 -1 

1. ด้านสาระส าคัญ 
    1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา    
    1.2 บ่งชี้ถึงความคิดรวบยอดของเนื้อหา    
    1.3 กะทัดรัด ได้ใจความ ไม่สับสน    
2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 ครอบคลุมจุดประสงค์ปลายทางและน าทาง    
   2.2 ถูกต้องตามหลักการเขียน    
   2.3 ครอบคลุมพฤติกรรมธรรมชาติของนักเรียน    
   2.4 ระดับพฤติกรรมที่ก าหนด เหมาะสมกับผู้เรียน    
   2.5 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได้    
3. ด้านเนื้อหา 
   3.1 ครบถ้วน ครอบคลุม ในการสร้างความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน    
   3.2 ถูกต้องตามธรรมชาติของวิชา และมีความทันสมัย    
   3.3 ชัดเจน ตรวจสอบได้ไม่สับสน    
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้    
   4.2 สอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน    
   4.3 มีความเหมาะสมกับเวลา สื่อ สภาพแวดล้อม    
   4.4 เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง    
   4.5 น่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม    
   4.6 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์    
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
+1 0 -1 

   4.7 เสริมสร้างความรู้ ความคิด เจตคติ ทักษะ และค่านิยม    
5. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้    
   5.2 มีความเหมาะสมกับความสามารถและวัยของผู้เรียน    
   5.3 ส่งเสริมทักษะ ความรู้ให้กับผู้เรียน    
   5.4 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและการน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  

   

6. ด้านการวัดและประเมินผล 
   6.1 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย    
   6.2 วิธีการวัดและเครื่องมือสอดคล้องกับจุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ 
และข้ันตอนของกิจกรรม 

   

   6.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เข้าใจง่าย    
   6.4 ประเด็นและเกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนคุณภาพ 
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

   

7. ด้านบูรณาการข้ามสาขาวิชา 
   7.1 มีการชี้ให้เห็นถึงการบูรณาการที่ชัดเจน    
   7.2 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 

   

   7.3 มีการน าเอาทักษะที่บูรณาการมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้    

ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ............................................................. 

 
 

 
ลงชื่อ ........................................... ผู้ประเมิน 
        (.........................................) 
        ต าแหน่ง ............................ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง ค.1 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ตามเทคนิค 
     การตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

1. ด้านสาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
1.2 บ่งชี้ถึงความคิดรวบยอดของเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
1.3 กะทัดรัด ได้ใจความ ไม่สับสน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมจุดประสงค์ปลายทางและน า

ทาง 
0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

2.2 ถูกต้องตามหลักการเขียน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2.3 ครอบคลุมพฤติกรรมธรรมชาติ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2.4 ระดับพฤติกรรมที่ก าหนด เหมาะสม

กับผู้เรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.5 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและ
ประเมินได ้

+1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

3. ด้านเนื้อหา 
3.1 ครบถ้วน ครอบคลุม ในการสร้าง

ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.2 ถูกต้องตามธรรมชาติของวิชา และ 
มีความทันสมัย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.3 ชัดเจน ตรวจสอบได้ไม่สับสน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับความต้องการและวัย

ของผู้เรียน 
0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

4 .3  มีความเหมาะสมกับ เวลา สื่ อ 
สภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.4 เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4.5 น่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และ

เข้าร่วมกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
4.7 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และค่านิยม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง ค.1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ตาม 
   เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

5. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
5.2 มีความเหมาะสมกับความสามารถ

และวัยของผู้เรียน 
+1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

5.3 ส่งเสริมทักษะ ความรู้ให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
5.4 สื่อการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมมี

ความเหมาะสมกับ เวลาและการน า ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6. ด้านการวัดและประเมินผล 
6 .1  ใช้ วิ ธี ก ารวัดและประ เมินผลที่

หลากหลาย 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.2 วิธีการวัดและเครื่องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอน
ของกิจกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

6.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.4 ประเด็นและเกณฑ์การวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส า ม า ร ถ ส ะท้ อ น คุ ณ ภ าพ  
ผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

7. ด้านบูรณาการข้ามสาขาวิชา 
7.1 มีการชี้ ให้ เห็นถึงการบูรณาการที่

ชัดเจน 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7.2 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบ 4 
สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีการน าเอาทักษะที่บูรณาการมาใช้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง ค.2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
9 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
19 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
25 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
29 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง ค.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
     การเรียนรู้  
 

องค์ประกอบ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

1. ด้านเนื้อหา 1.1  เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2  มีการบูรณาการกับรายวิชา
อ่ืน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.3  เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.4  เหมาะสมกับรายวิชา และ
สอดคล้องกับความต้องการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.5 มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2. ด้านผู้สอน 2.1 มีการเตรียมสอนล่วงหน้า +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็น
อย่างดี 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.4 มี ค ว า ม เ ป็ น กั น เ อ ง  ใ ห้
ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.5 มี ความรอบรู้ ทั นต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. ด้านกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

3.1 รู ปแบบกิ จกรรมมี คว าม
น่าสนใจ และมีการแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. 2 จั ด สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

 3.3 มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง ค.3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
   กิจกรรมการเรียนรู้  
 

องค์ประกอบ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

 

3.4 มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
แลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน และ
ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.5 เป็นการเรียนรู้ที่สามารถ
น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4. ด้านการวัด
และประเมินผล 

4.1 การวั ดและประ เมินผล 
มีความชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.4 มีการแนะแนวทางของ
ค าตอบ เพ่ือให้ทราบผลการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.5 มีความชัดเจนและยุติธรรม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินรายบุคคลของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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ตาราง ง.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 
 

คนที่ 
คะแนนกระบวนการ (E1) 

(20 คะแนน) 
คะแนนผลลัพธ์ (E2) 

(20 คะแนน) 
1 19 18 
2 15 18 
3 15 14 
4 15 19 
5 19 14 
6 16 17 
7 20 19 
8 15 15 
9 14 15 
10 14 18 
11 19 18 
12 17 19 
13 16 18 
14 15 16 
15 16 20 
16 15 20 
17 19 19 
18 14 15 
19 20 17 
20 15 17 
21 16 17 
22 16 18 
23 18 13 
24 20 17 
25 13 14 
26 15 17 
27 14 18 
28 12 16 
29 10 14 
30 14 18 
31 16 13 
32 14 19 
33 15 15 
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ตาราง ง.1 (ต่อ) ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 
 

คนที่ 
คะแนนกระบวนการ (E1) 

(20 คะแนน) 
คะแนนผลลัพธ์ (E2) 

(20 คะแนน) 
34 14 15 
35 14 18 
36 13 17 
37 18 18 
38 18 20 
39 17 20 
40 20 16 
41 16 18 
42 17 13 
43 15 15 
44 16 10 
45 18 18 
46 15 13 
47 17 10 
48 18 17 
49 19 17 
50 18 16 
51 17 19 
52 20 14 
53 15 15 
54 16 18 
55 15 18 
56 19 15 
57 17 18 
58 20 17 
59 19 19 
60 16 18 
61 15 15 
62 15 12 

คะแนนรวม 1,008 1,024 
ร้อยละ 81.29 82.58 
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ตาราง ง.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 

(X1) 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(X2) 

(20 คะแนน) 

คะแนนพัฒนาการ 
(D = x2-x1) 

คะแนนพัฒนาการ
ยกก าลังสอง (D2) 

1 9 18 9 81 
2 6 18 12 144 
3 7 14 7 49 
4 8 19 11 121 
5 8 14 6 36 
6 8 17 9 81 
7 10 19 9 81 
8 8 15 7 49 
9 7 15 8 64 
10 7 18 11 121 
11 10 18 8 64 
12 9 19 10 100 
13 9 18 9 81 
14 8 16 8 64 
15 8 20 12 144 
16 8 20 12 144 
17 10 19 9 81 
18 8 15 7 49 
19 9 17 8 64 
20 8 17 9 81 
21 8 17 9 81 
22 7 18 11 121 
23 6 13 7 49 
24 7 17 10 100 
25 8 14 6 36 
26 8 17 9 81 
27 8 18 10 100 
28 7 16 9 81 
29 6 14 8 64 
30 8 18 10 100 
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ตาราง ง.2 (ต่อ) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 

(X1) 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(X2) 

(20 คะแนน) 

คะแนนพัฒนาการ 
(D = x2-x1) 

คะแนนพัฒนาการ
ยกก าลังสอง (D2) 

31 8 13 5 25 
32 8 19 11 121 
33 8 15 7 49 
34 8 15 7 49 
35 7 18 11 121 
36 8 17 9 81 
37 9 18 9 81 
38 9 20 11 121 
39 8 20 12 144 
40 8 16 8 64 
41 8 18 10 100 
42 6 13 7 49 
43 8 15 7 49 
44 6 10 4 16 
45 8 18 10 100 
46 7 13 6 36 
47 7 10 3 9 
48 8 17 9 81 
49 7 17 10 100 
50 7 16 9 81 
51 8 19 11 121 
52 7 14 7 49 
53 6 15 9 81 
54 7 18 11 121 
55 8 18 10 100 
56 6 15 9 81 
57 8 18 10 100 
58 8 17 9 81 
59 8 19 11 121 
60 7 18 11 121 
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ตาราง ง.2 (ต่อ) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 

(X1) 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(X2) 

(20 คะแนน) 

คะแนนพัฒนาการ 
(D = x2-x1) 

คะแนนพัฒนาการ
ยกก าลังสอง (D2) 

61 6 15 9 81 
62 9 12 3 9 

คะแนนรวม 479 1,024 545 5,055 
คะแนนเฉลี่ย 8 16.52  

S.D. 0.99 2.35  
t-test 22.9659   

*t .05,61 = 1.6702 
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ตาราง ง.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
1. ด้านเนื้อหา 
    1.1  เนื้อหามีความทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

35 23 4 - - 4.50 0.62 มากที่สุด 

    1.2  มีการบูรณาการกับ
รายวิชาอ่ืน 

41 19 2 - - 4.63 0.55 มากที่สุด 

    1.3  เหมาะสมกับระยะเวลา
ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

41 15 6 - - 4.56 0.67 มากที่สุด 

    1.4  เหมาะสมกับรายวิชา 
และสอดคล้องกับความต้องการ
เรียน 

44 14 4 - - 4.65 0.60 มากที่สุด 

    1.5 มีประโยชน์ต่อการน าไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

35 23 4 - - 4.50 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.61 มากที่สุด 
2. ด้านผู้สอน 
    2.1 มีการเตรียมสอนล่วงหน้า 43 11 8 - - 4.56 0.72 มากที่สุด 

    2.2 มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ในเนื้อหา 

48 10 4 - - 4.71 0.58 มากที่สุด 

    2.3 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน
เป็นอย่างด ี

44 12 6 - - 4.61 0.66 มากที่สุด 

    2.4 มีความเป็นกันเอง ให้
ค าแนะน าและรั บ ฟั งคว าม
คิดเห็น 

41 17 4 - - 4.60 0.61 มากที่สุด 

    2.5 มีความรอบรู้เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 

43 15 4 - - 4.63 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.64 มากที่สุด     มากที่สุด 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3. 1 รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม มี 
ความน่าสนใจ และมีการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน 

41 17 4 - - 4.60 0.61 มากที่สุด 
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ตาราง ง.3 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
    3.2 จัดสื่อการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

41 14 7 - - 4.55 0.69 มากที่สุด 

    3.3 มี การส่ ง เสริ มการใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้ 

41 19 2 - - 4.63 0.55 มากที่สุด 

    3.4 มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
แลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน และ
ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

46 12 4 - - 4.68 0.59 มากที่สุด 

    3.5 เป็นการเรียนรู้ที่สามารถ
น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

44 14 4 - - 4.65 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.61 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
    4.1 การวัดและประเมินผลมี
ความชัดเจน 

42 16 4 - - 4.61 0.61 มากที่สุด 

    4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

46 7 9 - - 4.60 0.73 มากที่สุด 

    4.3 มีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

38 17 7 - - 4.50 0.70 มากที่สุด 

    4.4 มีการแนะแนวทางของ
ค าตอบ เพ่ือให้ทราบผลการ
เรียนรู้ 

40 18 4 - - 4.58 0.62 มากที่สุด 

    4.5 มีความชัดเจนและยุติธรรม 41 15 6 - - 4.56 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.66 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.60 0.63 มากที่สุด 

 


