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การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคดิรวบ
ยอดส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
The Development of Learning 12 Tenses by 
Conceptual Frameworks for Secondary Students 

 
   

 
บัณฑิต ฉตัรวิโรจน์1   

 Bandhit Chatwirote  
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดประกอบการเรียนรู้ 12 tense ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน จาก กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้  ประชากรคือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดตาก สังกัดส านักงานการศึกษาจังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์
บ ารุง จ านวน 60 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-State 
Random) เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย  กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและ หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ t-
test ผลการวิจัยเป็นดังนี้  
 1. การพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 
12 tenses ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหาประกอบการ

                                                           
1 รองศาสตราจารย์, ดร, อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



 วารสารพิกุล ปีที่ 18  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2563  
 

236 

จัดการเรียนรู้ ระดับความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เหมาะสมระดับมากที่สุด
เช่นกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการ
เรียนรู้ 12 tenses ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( = 4.66) ซึ่งพิจารณาเป็น
รายด้านทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ด้าน
ผู้สอน ด้านระยะเวลาและการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้, ความคดิรวบยอด,  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
Abstract 
The research and development aimed to 1) develop of learning 
12 tenses by the conceptual frameworks 2) compare pre-post 
achievement of 12 tenses after learning by conceptual 
frameworks3) study the students' satisfaction towards learning 12 
tenses by the conceptual frameworks. The population was 28 
Secondary Students in Thanormradbhumrung School. Research 
tools were questionnaires, tests and evaluation form. Analytical 
statistics was by mean, standard deviation and content analysis. 
The findings were as followed: 

1.Development of a conceptual learning 12 tenses: the 
overall of evaluation of media relevancy and content for learning 
management by conceptual frameworks were at the highest level 
(  = 4.74) All aspects were appropriate at the highest level. 
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2.Comparison of pretest-posttest achievement of 12 
tenses after learning by conceptual frameworks: posttest was 
higher significance than pretest at the .05 level. 
 3.The students' satisfaction towards learning 12 tenses by 
the conceptual frameworks: the overall was at the highest level 
( = 4.66) The four aspects were considered of the content of 
English, teacher, time and facility were all at the highest level 
except teaching in the application was at high level. 
 
Keywords  : learning, Concept, Secondary Students, Tenses 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเพราะว่าการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
จากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งหลังส าเร็จ
การศึกษาเพื่อหางานท าและประกอบอาชีพที่สูงขึ้น มีความจ าเป็น  ที่ต้องใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้และการสอบเพื่อรับรองผล
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปสู่การสอบในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายสถาบันการศึกษาหรือส านักวิชาที่ได้รับ
การรับรองให้ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบส่วนใหญ่นั้นต้องอาศัยการบูร
ณาการจากไวยากรณ์ทั้งสิ้น 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอดีตที่ผ่านมาพบว่า คนส่วนใหญ่
เชื่อว่าจะเรียนไวยากรณ์ได้ดีต้องอาศัยความรู้ความจ า แต่การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งวิธีการและสื่อการเรียนรู้
ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จโดยไม่ต้องอาศัยความรู้
ความจ ามากนัก กระบวนการคิดหรือการสร้างความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัย
ประสบกับตนเองในการสอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี จึงมีความเชื่อ
ที่แตกต่างว่า การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการสร้างความเข้าใจผ่านกรอบเนื้อหา
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ของความรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ
น าเอาเนื้อหาที่จ าเป็นมาบูรณาการกับวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านการคิดมาพฒันา
แนวการเรียนรู้ จึงเลือกเนื้อหาเรื่อง 12 tenses ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

การเรียนรู้ด้วยการคิดหรือการสร้างความเข้าใจจึงเรียกว่า การสร้าง
ความคิดรวบยอด (concept) หรือการคิดเชิงมโนทัศน์นั้น จึงเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่จะน าไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งการคิดเชิงมโน
ทัศน์เป็นการดึงเฉพาะโครงร่างของสิ่งนั้นออกมาเหมือนการจดจ าโครงเรื่อง แต่
ไม่ได้จดจ าเนื้อหารายละเอียดของเรื่องทั้งหมด ไม่ได้เป็นการจดจ าว่าในวัตถุนั้น
เรื่องนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง แต่จดจ าว่าเรื่องนั้นมีลักษณะส าคัญอย่างไร มี
กฎเกณฑ์อย่างไรที่บ่งบอกว่าเป็นของสิ่ งนั้นเว้นวรรคซึ่ งแม้จะเปลี่ยน
รายละเอียดเนื้อหาภายในแล้ว เรายัง เข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร แตกต่างจากสิ่ง
อื่น ๆ อย่างไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549, หน้า 67) นอกจากนั้นสุวิทย์ 
มูลค า (2547, หน้า 9) กล่าวว่า  ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงทั้งหลายที่อยู่รอบตัว
เรา เมื่อถูกน ามาจัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกันจะเกิดเป็นความคิด
รวบยอด ความคิดรวบยอดของบุคคลที่กว้างขวางละเอียดถี่ถ้วน มีองค์ความรู้
เกิดมากขึ้น ความรู้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น มีการสรุปและอธิบายที่ชัดเจน
สามารถน าไปใช้ ในบริบทที่กว้างขวางขึ้น องค์ความรู้นั้นก็จะพัฒนาเป็น 
ข้อสรุป หลักการ ซึ่งข้อสรุปหลักการต่าง ๆ ที่มีการยอมรับและสามารถน าไปใช้
ในบริบทที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ในที่สุดก็จะพัฒนาเป็นทฤษฎีของความรู้ในเรื่องนั้น
สามารถน าไปปรับใช้อ้างอิงพิสูจน์และตรวจสอบได้  

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนานของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ซึ่งเริ่มจากระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เกิดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมมาเสียเป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความเชื่อว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะไวยากรณ์ต้องจ าเท่านั้นจึงจะเรียนได้ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องที่จ าเป็นพื้นฐานคือ tense นักศึกเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะน าไปสู่การต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
และพัฒนาทักษะที่ถูกต้องต่อการพัฒนาการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะย่อยคือ การฟัง 
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การพูด การอ่านและการเขียน ให้มีความคล่องแคล่วและถูกต้องโดยอาศัย
ไวยากรณ์จ าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงท า
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 
12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses จาก
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
      นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตาก สังกัดส านักงาน
การศึกษาจังหวัดตาก 
 กลุ่มตัวอย่าง   
      ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-State Random) 
โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 

       1) ใช้อ าเภอเป็นหน่วยสุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

       2) ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
( Purposive  sampling ) คือ นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 60 คน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเฉพาะ 12 tenses ประกอบด้วย 
ชื่อ โครงสร้างประโยค ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้น 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น 
 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 12 tenses 
 ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12 tenses ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 12 tenses 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อการสอนโดยการสร้าง
ความคิดรอบยอด แบบทดสอบ  12 tenses  

การด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) มี 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้ นตอนที่  1  พัฒนากระบวนการสร้ า งความคิดรวบยอด
ประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 การพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 
12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 1. การยกร่างกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 ก าหนดขั้นตอนการสอนตามหลักการสอนไวยากรณ์และการสร้า
ความคิดรวบยอด ดังนี้ 

1.1 การสร้างความคิดรวบยอด 
1.2 การอธิบายประกอบความคิดรวบยอด 
1.3 การยกตัวอย่างตามการสร้างความคิดรวบยอด 
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2. การหาคุณภาพของกระบวนการสอนด้วยการสร้างความคิดรวบยอด 
 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความชัดเจน 
ความสอดคล้องของเนื้อหาและกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดก่อนน าไป
ทดลองใช้  จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ/ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษารายละเอียดของกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด ก าหนดประเด็นการประเมินโดยเขียนเป็นข้อค าถาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ใน
การให้คะแนนแบบจัดอันดับคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ  

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses จาก
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 กระบวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses 
นั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน(ชั่วโมงที่ 1) หลังจากนั้นได้ทดลองใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ แล้วทดสอบหลังเรียนหลังจากเสร็จสิ้นสัปดาห์ที่ 6 (ชั่วโมงที่ 24)  
 แบบทดสอบมีจ านวน 4 ตอน คะแนนเต็มทั้งสิ้น 100 คะแนน เวลา 1 
ชั่วโมง รายละเอียดประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 การสร้างความคิดรวบยอด (concept)โดยอาศัย
การเรียกชื่อ 12 Tenses ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดให้ คะแนนเต็ม 12 
คะแนน 
  ตอนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด (concept) เพื่อน าไปสู่
การสร้างโครงสร้างประโยคตามไวยากรณ์ทั้ง 12 Tenses คะแนนเต็ม 12 
คะแนน 
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  ตอนที่ 3 การสร้างความคิดรวบยอด (concept) เพื่อน าไปสู่
การแต่งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและค าถามตามโครงสร้าง 12  Tenses 
คะแนนเต็ม 36 คะแนน 
  ตอนที่ 4 เขียนชื่อ Tenses /Concept/ เขียนประโยคบอก
เล่า ปฏิเสธและค าถามตามโครงสร้าง 12 Tenses คะแนนเต็ม 40 คะแนน  
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 การพัฒนาและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
    แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ประกอบการเรียนรู้ 12 tenses ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (dependent)  การแปลความหมายตามเกณฑ์ 
ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่  1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหา

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิด
รวบยอด ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน ระดับ

ความ
เหมาะสม   S.D. 

การก าหนดองค์ประกอบของเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม  5.00 .00 มากที่สุด 
การเรียบเรียงล าดับของเนื้อหามีความเหมาะสม เขา้ใจง่าย 4.40 .54 มาก 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 18  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2563  
 

243 

รายการ 
ผลการประเมิน ระดับ

ความ
เหมาะสม   S.D. 

เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนรู้และเอกสาร
การเรียนรู้ 

4.80 .44 มากที่สุด 

เนื้อหาและสื่อมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียน 4.60 .54 มากที่สุด 
ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 .00 มากที่สุด 
การก าหนดการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนมี
ความชัดเจน 

5.00 .00 มากที่สุด 

การด าเนินกิจกรรม ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด 

4.40 .54 มาก 

สื่อมีความเหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรู้และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 

5.00 .00 มากที่สุด 

การวัดผลและการประเมินผลมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.40 .54 มาก 

ใช้วิธีการวัดผลที่เหมาะสมกับพฤตกิรรมที่ต้องการวัด 5.00 .00 มากที่สุด 
เครื่องมือในการวัดผลมีความเป็นปรนัยสามารถน าไปใช้ได้
สะดวก 

5.00 .00 มากที่สุด 

การเรียบเรียง และการใช้ภาษาของสื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4.20 .44 มาก 

การสร้างความคิดรวบยอดสามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ 12 
Tenses 

4.60 .54 มากที่สุด 

การสร้างความคิดรวบยอดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาอื่นได้ 

5.00 .00 มากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.74 .63 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีเนื้อหาที่เหมาะสม ระดับมากที่สุด = 5.00)  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tensesด้วย

การสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
การเปรยีบเทยีบ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
คะแนน N 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t 

Sig. 
 S.D.  S.D. 
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100 30 31.10 6.08 65.27 6.98 54.64* .000 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 12 Tenses 
ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses ด้วย

การสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

การเปรยีบเทยีบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียน 

คะแนน 
 

N 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t 
Sig. 

 S.D.  S.D. 
100 30 33.30 5.17 64.23 6.99 55.74* .000 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 12 Tenses 
ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของเรียนต่อ 
การเรียน รู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด ภาพรวม 

รายการ 
ผลการประเมิน ระดับความ

คิดเห็น  SD. 
เนื้อหาการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  4.83 .60 มากที่สุด 
ผู้สอน 4.79 .49 มากที่สุด 

การน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้ 4.32 .53 มาก 

ระยะเวลาและการอ านวยความสะดวก 4.73 .53 มากที่สุด 

รวม 4.66 .53 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อการเรียน รู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด ภาพรวม พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
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เพียงด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก (  = 4.32) 
ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 
12 tenses ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ระดับความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เหมาะสมระดับมาก
ที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ไดร้ับการจัดการเรียนรู้ 12Tenses ด้วยการสร้าง
ความคิดรวบยอด คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการ
เรียนรู้ 12 tenses ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก
ที่สุด (  = 4.66)  
 
การอภิปรายผล  

1. การพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการเรียนรู้ 
12 tenses ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ระดับความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.74) อาจเป็นเพราะว่าเนื้อหาด้าน
ไวยากรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง กาล เป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ส าหรับ
คนไทยมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท าให้การบ่มเพาะเนื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจน ที่ส าคัญผู้วิจัยมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นที่มีการสร้าง
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ความคิดรวบยอดมากว่า 25 ปี จึงท าให้กระบวนการพัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบ โดยเฉพาะการสร้างความคิดรวบยอดให้สอดคล้องกับการเรียนรู้เรื่อง
กาล จึงก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมต่อการเรียนรู้  แล้วยังส่งผลต่อการ
พัฒนาการคิดในขณะที่ เรียนรู้  นอกจากนั้นกระบวนการพัฒนาสื่อการ
ประกอบการเรียนรู้ยังไม่ลักษณะที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนเรียนรู้ง่าย มีล าดับขั้นตอน
ส าหรับการเรี ยนรู้อย่ าง เป็นรูปธรรม อีกทั้ งมีการแสดงตัวอย่างของ
องค์ประกอบการเรียนรู้เรื่องกาลอย่างมีรูปแบบไม่ซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
ซึ่งสอดคล้องกับที่อิฟทิการ์ อาร์เม็ด ( Iftikhar Ahmed, 2012) ได้ท าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน
มโนทัศน์กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (traditional method) ในการอบรมการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทุกคนทั้งกลุ่มที่มีผลการเรียน
ต่ าและสูงที่เรียนกับรูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีกว่ากลุ่มที่เรียนผ่านวิธีการสอนแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างมโนทัศน์และความคิดรวบยอด
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถระดับใดก็ตาม 
นอกจากนั้นโชบาฮ์ จ๊าดฮัฟ (Shobha Jadhav, 2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยใน
หัวข้อผลสัมฤทธิ์ของการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์ส าหรับการสอน
ไวยากรณ์ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนผ่านรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ผล
คะแนนของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากช่วยรักษาความคิดรวบยอดของ
หัวข้อนั้น ๆได้ดีกว่า และนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเตรียมนิยามของความคิดรวบ
ยอดได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เหมาะสม
ระดับมากที่สุดได้แก่ การก าหนดองค์ประกอบของเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม การก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน สื่อมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอน ใช้วิธีการวัดผลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เครื่องมือในการ
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วัดผลมีความเป็นปรนัยสามารถน าไปใช้ได้สะดวก และการสร้างความคิดรวบ
ยอดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาอื่นได้ ส่วนการเรียบเรียง
และการใช้ภาษาของสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมเข้าใจ
ง่าย มีค่าความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการ
สื่อสารโดยการเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกิดจากการแปลอาจท า
ให้มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 12 tenses ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ 12 Tenses ด้วยการสร้างความคิดรวบยอด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนเฉลี่ย มีคะแนนเป็น  32.2 คะแนน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เฉลี่ยมีผลคะแนนเป็น 64.7 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการเรียนรู้
แบบการสร้างความคิดรวบยอดไม่ได้เกิดจากการจ าเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ซึ่งการสร้างความคิดรวบยอดนั้นเริ่มต้น
จากการจ าเนื้อหาตามทฤษฎี แล้วจึงสร้างกระบวนการคิดในสมองซึ่งเป็นกลไก
การเรียนรู้ประกอบการอธิบายจากผู้สอนรวมถึงการได้มองเห็นรายละเอียดจาก
หลายทิศทางของการเรียนรู้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับวิธีการทางพหุปัญญา เมื่อเกิด
การเรียนรู้จากข้ันตอนต่าง ๆ รวมถึงเห็นภาพจากตัวอย่างที่แสดงแล้ว ได้มีการ
ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการทางทฤษฎีและคิดเพื่อท าแบบฝึกที่เกิดตาม
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด จึงท าให้ผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าบุศร์ อักษรนิรันดร์ 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยผลของการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง กาล โดยใช้บทเรียน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีต่อความสามารถในการใช้การในภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จากผลการวิจัย
พบว่า ผลต่างระหว่างคะแนนจากการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และความสามารถก่อนและหลังเรียนภายในของสองกลุ่มมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉลี่ยแล้วความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ต่อบทเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดประกอบการ
เรียนรู้ 12 tenses ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุง ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (  = 4.66) อาจเป็นเพราะว่าการ
เรียนรู้แบบนี้ได้ผ่านโสตประสาทหลายทางทัง้การฟัง การดู การปฏิบัติ ซึ่งท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมีการสื่อสารสองทางโดยนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มิได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง
เดียว มีทั้งการเรียนรู้จากครูประกอบการอธิบายจากสื่อที่น าเสนอแล้วให้ผู้เรียน
คิดตามและแสดงตัวอย่าง แล้วน าเสนอแบบฝึกซึ่งผู้ เรียนต้องเรียนรู้และ
สามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ นาครู (2560) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.62) แต่จากการพิจารณาผลการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านพบว่า 
 1. ผลการประเมินด้านเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (  = 4.83) อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีความตระหนักต่อเนื้อหาเรื่อง 12 
tenses เพราะเป็นเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอื่น 
อีกทั้งสามารถที่จะประยุกต์จากสิ่งที่เรียนไปประกอบกับเนื้อหาด้านอื่นทั้งเพื่อ
การสอบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นอาจเป็นไปได้ว่าผู้เรียนอาจ
สามารถศึกษาเนื้อหาอื่นได้ด้วยตนเองเพราะมีพื้นความรู้เรื่องกาลเป็นอย่างดี 
 2. ผลการประเมินด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.79) อาจ
เป็นเพราะว่าการอธิบายการสร้างความคิดรวบยอดประกอบสื่อการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงท าให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้เนื้อหาอย่างเป็น
รูปธรรม ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อาจเกิดจากความที่เป็นนั กเรียน
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ระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นผู้ใหญ่จึงท าให้สามารถคิดได้ว่าเนื้อหาที่เรียน
เป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น 
 3. ผลการประเมินด้านระยะเวลาและการอ านวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด     (  = 4.73) อาจเนื่องมากจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
จ านวนชั่วโมงไม่มากเกินไปรวมถึงมีสื่อประกอบที่เข้าใจง่าย  มีความเป็น
รูปธรรม มีการเรียงล าดับเนื้อหาและตัวอย่างตามกระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดในการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งมีการบูรณาการการสอนที่มีทั้งผู้สอน 
สื่อการเรียนรู้ การคิดและการลงมือปฏิบัติจึงท าให้เวลาที่ใช้ในการเรียนมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 4. ผลการประเมินด้านการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก (  = 4.32) ซึ่ง
ถือว่าเป็นความพึงพอใจน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการแสดงตัวอย่างที่ไม่
หลากหลาย มีระยะเวลาที่จ ากัดซึ่งเป็นผลท าให้การเรียนรู้อยู่ในกรอบแคบๆ จึง
ท าให้นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะอื่นๆ ตามธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษได้อย่างสูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการน าสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความคิด
รวบยอดเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 2. การสร้างความคิดรวบยอดประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนต้องมีความสามารถในการอธิบายประกอบและยกตัวอย่างในการ
น าเสนอความรู้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน

ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความคิดรวบ

ยอดกับการจัดการเรียนการสอนปกติ 
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3. ควรน าไปทดลองใช้กับการศึกษาในทุกรูปแบบ ทุกระดับเพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูงต่อไป 

4. ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการจัดการเรียน
การสอนด้วยการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้และ
การวิจัยต่อไป 
 5. ควรศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ด้วยการสร้างความคิดรวบ
ยอด12 tenses 
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