
 

 

ช่ือเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยธรรมชาติทีรั่ก  
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏ ิส านักงานเขต 
 พืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย 
 

ปีทีท่ าวจิัย  2551 
สาขาวชิา  วจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ผู้วจิัย   นางจรรยา  ทองนาค 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน  
     

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หน่วยธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นม่วงทรัพยโ์กฏิ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในดา้นสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม ความ 
มีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  หน่วยธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท ย
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นม่วงทรัพยโ์กฏิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยัในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นม่วงทรัพยโ์กฏิ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 20 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีออกแบบการวจิยัเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   การวจิยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี  
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยธรรมชาติท่ีรัก ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยัจ านวน 6 แผน คือ 
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   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  ค าและความหมาย 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  อ่านในใจไดค้วามรู้ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ช านาญการออกเสียง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ค าพอ้งรูป 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ค าพอ้งเสียง 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  ค าพอ้งความ 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ วธีิการจดัการ
เรียนรู้แบบนิรนยั ซ่ึงมีกระบวนการและวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย ขั้นน า 
ขั้นสอน ขั้นสรุป ดงัน้ี  
   3.2.1 ขั้นน า เป็นขั้นท่ีเตรียมความพร้อมและดึงควา มสนใจของนกัเรียนเขา้สู่
บทเรียน   
   3.2.2 ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบนิรนยัซ่ึงมีกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   
    1) ขั้นก าหนดขอบเขต ของปัญหา เป็นตอนท่ีจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้
ใหน้กัเรียนเกิดความสงสัยและตอ้งการคน้หาค าตอบ   
    2) ขั้นแสดงและอธิบายทฤษฏี เป็นขั้นท่ีน าเสนอทฤษฎีหลกัการ หรือ 
ขอ้สรุปของเน้ือหาสาระการเรียนรู้   
    3) ขั้นใชท้ฤษฎี เป็นขั้นท่ีน าทฤษฎี หลกัการ หรือขอ้สรุปท่ีไดเ้รีย นรู้
มาใช ้   
    4) ขั้นตรวจสอบและสรุป เป็นขั้นท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งในใช้
ทฤษฎี หลกัการ หรือขอ้สรุป 
    5)  ขั้นฝึกปฏิบติั เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการใชท้ฤษฎี หลกัการ 
หรือขอ้สรุปใชเ้กิดความช านาญ  
   3.2.3 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนท่ีจดักิจกรรมเพื่อสรุปสาระการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียน 
การสอนในแต่ละคร้ัง   
  3.3 เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยธรรมชาติท่ีรัก 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยัมี  4 ฉบบั ดงัน้ี   
   3.3.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 
4 ฉบบั คือ แบบทดสอบวดัความรู้เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ แบบทดสอบ 
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ทกัษะการพดูโดยการใหน้กัเรียนพดูหนา้ชั้นเรียนเร่ืองภยัธรรมชาติในชุมชนของขา้พเจา้ แบบทดสอบ 
ทกัษะการอ่าน โดยการอ่านค ายาก/ค าใหม่ในบทเรียนเป็นค าและการอ่านเป็นประโยค แบบทดสอบ
ทกัษะการเขียนโดยการเขียนค ายาก /ค าใหม่ในบทเรียนตามค าบอก และการน าค ายาก /ค าใหม่ท่ี
ก าหนดใหเ้ขียนเล่าเร่ืองตามจินตนาการและวาดภาพประกอบ 
   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  หน่วยธรรมชาติท่ีรัก ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั
จ านวน 1 ฉบบั 
   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยัในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
หน่วย ธรรมชาติท่ีรัก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั จ านวน 1ฉบบั 
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจในการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยธรรมชาติท่ีรัก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั จ านวน 1ฉบบั 
  3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และ
หลงัเรียน ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 ดงัน้ี 
   3.4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ดงัน้ี 
   วนัท่ี 8 เดือนกนัยายน 2551 เวลา 10:00-12:00  
   ทดสอบดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นแบบเลือกตอบหลายตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ 
ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
   ทดสอบการอ่านเป็นค า  จ  านวน  12 ค า 
   ทดสอบการอ่านเป็นประโยค จ านวน 6 ประโยค 
   วนัท่ี 9 เดือนกนัยายน 2551 เวลา 10:00-11:00, 15:00-16:30 
   ทดสอบการพดู คนละ 3-5 นาที   
   ทดสอบการเขียนตามค าบอก ใชเ้วลา 30 นาที 
   ทดสอบการเขียนตามจินตนาการ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
   3.4.2 ด าเนินการสอนตาม แผนการ จดัการ เรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ และ ท าการ
ประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยัของนกัเรียนทุกแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้วลาทดลอง 
6 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 9 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2551 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จตามก าหนด 
แลว้ก็ท าการทดสอบหลงัเรียนจากแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัท่ีท าการทดสอบก่อนเรียนดงัน้ี 
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   วนัท่ี 7 เดือนตุลาคม 2551 เวลา 10:00-12:00 
   ทดสอบดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นแบบเลือกตอบหลายตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ 
ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง  
   ทดสอบการอ่านเป็นค า จ  านวน 12 ค า 
   ทดสอบการอ่านเป็นประโยค จ านวน 6 ประโยค 
   วนัท่ี 10 เดือนตุลาคม 2551 เวลา 10:00-12:30 
   ทดสอบการพดู คนละ 3-5 นาที 
   ทดสอบการเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า 
   ทดสอบการเขียนตามจินตนาการ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
   3.4.3 วดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามความ  
พึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถาม ในวนัท่ี 10 เดือนตุลาคม 2551 เวลา 11:30-
12:00 โดยใชเ้วลา 30 นาที 
  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   3.5.1 หาค่า ร้อยละโดยการน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ร้อยละ 60 
   3.5.2 น าคะแนนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเทียบเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
   3.5.3 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
   3.5.4 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
   3.5.5 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
   3.5.6 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่ อนเรียน
และหลงัเรียนและความแตกต่างของคู่คะแนน 
   3.5.7 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใช้  
สถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยธรรมชาติท่ีรัก ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นม่วงทรัพยโ์กฏิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั    
  1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิท างการเรียน กรณีก่อนเรียน พบวา่ ในภาพรวม
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ไม่ผา่น 
เกณฑ ์11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ( = 50.75 , S.D = 12.07) 
เม่ือทดสอบแลว้  พบวา่ ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส า คญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรา ยดา้น
พบวา่ กรณีก่อนเรียน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นความรู้ไม่ผา่นเกณฑ ์ 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีความรู้อยูใ่นระดบัต ่า  ( = 8.50 , S.D = 2.96) โดยผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ของ นกัเรียน
ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่ง มีนยัส าคญั ท่ีระดบั .05 ดา้นทกัษะการพดู ผา่ นเกณฑ ์17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
ไม่ผา่นเกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ทกัษะการพดูอยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 7.90 , S.D = 1.37)
โดยทกัษะการพดูของนกัเรียนสูงกวา่เกณ ฑอ์ ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดา้นทกัษะการอ่าน ผา่น
เกณฑ ์17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ทกัษะการอ่านอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 23.30 , S.D = 6.26) โดยทกัษะการอ่านของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส า คญัท่ี
ระดบั .05 และดา้นทกัษะการเขียนผา่นเกณฑ์  2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90 ทกัษะการเขียนอยูใ่นระดบัต ่า  (  = 11.05, S.D = 3.64) โดยทกัษะการเขียนของนกัเรียน
ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05   
  กรณีหลงัเรียน พบวา่ ในภาพรวม นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผา่นเกณฑ ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่ผา่นเกณฑ์  3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 66.90 , S.D = 14.92) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่สูงกวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบวา่ กรณี หลงัเรียน นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นความรู้ ผา่นเกณฑ ์7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ไม่ผา่นเกณฑ ์13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 65 มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (  =12.85 , S.D = 3.68) โดยผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ต ่ากวา่
เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดา้นทกัษะการพดูผา่นเกณฑ ์20 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีนกัเรียน 
ไม่ผา่นเกณฑ ์ทกัษะการพดูอยูใ่นระดบัสูง (  = 9.05 , S.D = 1.14) โดยผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะการพดู 
สูงกวา่เกณฑ์ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดา้นทกัษะการอ่านผา่นเกณฑ์  18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
ไม่ผา่นเกณฑ ์2 คน คิดเป็นร้อยละ  10 ทกัษะการอ่านอยูใ่นระดบัสูง  (  = 26.95 , S.D = 6.61) โดย
ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะการอ่านสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นทกัษะการเขียน 
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ผา่นเกณฑ ์11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ไม่ผา่นเกณฑ ์9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ทกัษะการเขียนอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง (  =18.05 , S.D =6.22) โดยผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะการเขียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั 0.05   
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างาน กลุ่มในการเรียน
หน่วยธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
95 และไม่ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( = 51.30 , 
S.D = 6.17) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง  
สถิติท่ีระดบั  0.05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยัในการเรียนหน่วยธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พบวา่ นกัเรียนมีความมีวนิยัในการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 60 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ 
ไม่มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์โดยมีความมีวนิยัในการเรียนอยูใ่นระดบัสูง (  = 54.85 , S.D = 6.22) เม่ือ 
ทดสอบแลว้พบวา่นกัเรียนมีความมีวนิยัในการเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนหน่วยธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยธรรมชาติท่ีรัก โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบนิรนยั นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดั 
การเรียนการสอนในภาพรวม ผา่นเกณฑจ์ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.27 , S.D =.22) ทดสอบแลว้มีความพึงพอใจสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจผา่นเกณฑ ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 4.82 , S.D =.33) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลมีความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.15, 4.42 , S.D = .33, .21) นกัเรียนมีความพึงพอใจผา่นเกณฑ ์19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหามีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก (  =4.13 , S.D =.34) ความพึงพอใจผา่นเกณฑ ์18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่ผา่นเกณฑ์
2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
(  = 4.10 , S.D = .39) ทดสอบแลว้พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนทุกดา้นสูงกวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน 
การสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 7 ขอ้ คือ เน้ือหาน่าสนใจ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน ครูใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนเหมาะสม ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินผลเหมาะสมมี
ความเป็นธรรม ครูมีการสะทอ้นผลการประเมินท่ีรวดเร็ว นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียน
มากข้ึน นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (  = 5.00, 4.65, 4.75, 5.00, 4.65, 5.00 , 
S.D = .00, .00, .00) ทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความ
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พึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย บรรยากาศการเรียนการสอนสนุก  
สนานเป็นกนัเองไม่เครียด ส่ือการเรียนการสอนแปลกใหม่ทนัสมยั ส่ือการเรียนการสอน เหมาะสม
กบัเน้ือหา จ านวนส่ือการเรียนการสอนมีจ านวนเพียงพอเหมาะสม ส่ือการเรียนการสอนมีความยากง่าย 
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง ( X = 4.15, 4.50, 4.15, 4.20, 4.00, 4.35, 3.80 , S.D = .93, .68, .58, .61, .00, .58) 
ทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่ือการเรียนการสอนมีความยากง่าย 
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง (   =3.80, S.D =1.19) สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ ในระดบัปานกลาง  3 คือ เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 3.25, 3.25 , S.D = .55, .44) ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั .05 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา ( = 3.30 , S.D = .65) ทดสอบ 
แลว้ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  หน่วย
ธรรมชาติท่ีรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนบา้นม่วง
ทรัพยโ์กฏิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั
ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ 
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ
การพดู ดา้นทกัษะการอ่าน ดา้นทกัษะการเขียน พบวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น 
 
 


