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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง อาหารและการยอ่ยอาหาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค WEWT 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
WEWT และการสอนแบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ WEWT กลุม่ตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 86 คน ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วทำาการจับสลากแยกกลุ่ม โดย
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จำานวนนักเรียน 43 คน ได้รับ
การสอนโดยใช้เทคนิค WEWT และกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/8 จำานวนนักเรียน 43 คน ได้รับการสอนแบบปกติ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 2 รูป
แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค WEWT และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จำานวนรูปแบบละ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 – 0.46 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 3) 
แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง อาหารและการยอ่ย
อาหาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีส่อนดว้ยเทคนคิ WEWT และแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่สอนแบบปกติ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.82/80.23 และ 80.96/76.35 ตามลำาดับ

2. ดชันปีระสทิธิผลของแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนด้วยเทคนิค WEWT 
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบปกติ เท่ากับ 0.7125 และ 0.6549 ตามลำาดับ 

3. นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ WEWT และการสอนรูแ้บบปกต ิมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นกัเรยีนทีเ่รยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ WEWT มคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีน
การสอน โดยมคีะแนนเฉลีย่รวมทกุดา้น เทา่กบั 4.56 คอือยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค WEWT และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติช่วยเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนั้นผู้สอนควรเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ไปปรับประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

คำาสำาคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์ เทคนิค WEWT, นักเรียนมัธยม 4

Abstract

The purpose of this study were to 1) develop lesson plans for organization  
of learning with WEWT technique and the traditional approach on a topic of food 
and digestion with a required efficiency 75/75 2) find out effectiveness indices 
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of the lesson plans for organization of learning with WEWT technique and the  
traditional approach on the topic of food and digestion 3) compare learning  
achievement of Matthayomsuksa 4 students between pre-test and post-test  
by using The WEWT and the traditional approach 4) study the satisfaction of 
student learning using WEWT technique. The sample for this study consist of 
Matthayomsuksa 4 Students in the 2nd semester of academic year of 2013, 
attending kutchumwittayakom school. They were selected using the purposive 
sampling technique and randomly divided into two groups: The experimental 
group one which including 43 M.4/7 students learning WEWT technique,and 
the experimental group two which consists of 43 M.4/8 students learning the 
traditional approach . The tools used in this study were: 1) the lesson plans for 
organization learning activities with WEWT and the traditional approach, which 
consist of 6 lesson plans and spent 12 hours in each approach 2) a 30-item-4 
–choice achievement test with discriminating power (B) ranging from 0.20-0.46 
with reliability of 0.85 3) the satisfaction questionnaire. Basic statistics used for 
analyzing the collected data were percentage, mean and standard deviation; and 
the statistic used for testing hypothesis was t-test (dependent).

The results of the study were as follows:

1. The efficiencies of the lesson plans for organization of WEWT learning 
technique and the traditional approach for Matthayomsuksa 4 were 84.82/80.23 
and 80.96/76.35 respectively.

2. The effectiveness indices of lesson plans for organization of WEWT 
learning technique and and the traditional approach for Matthayomsuksa 4 were 
0.7125 and 0.6549 respectively. 

3. The students who learning by the WEWT and the traditional approach 
are statistically significant at the .01 level.

4. The satisfaction of Matthayom 4 students after using the WEWT  
Technique was at highest level (  = 4.56)

In conclusion, The lesson plans of organization of learning by the WEWT 
and the traditional approach were appropriately efficient and effective, As a result 
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student’s learning skills and their academic achievement are higher, Science 
teacher could implement them to organize learning activities or in applying them to 
generating maximum benefits to organization of learning in the future.

Keywords: Lesson plans, Science, Matthayom 4 students, WEWT

บทนำา

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์น
ปัจจบุนัไดมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รยีน เปน็ผูค้น้พบความรู้
ใหมด่ว้ยตนเองมากท่ีสดุ ไดล้งมอืปฏบิตัแิละเรยีน
รูใ้นกจิกรรมทีห่ลากหลาย ชว่ยกระตุน้ให้ผู้เรียน
เกดิกระบวน การคดิ (กรมวชิาการ. 2544: 37) 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ
กลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ (constructivism) โดย
อาศยัการมปีฏสิมัพนัธก์บัมวลประสบการณท์ีไ่ด้
รบัจากการเรยีนรู ้และเกดิกระบวนการสรา้งความ
หมายจากสิ่งที่ปฏิบัติ (Wheatley.1991: 15)  
ผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกสาขา
วิชา เกิดทักษะ มีเจตคติ และความเชื่อได้ดี  
เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลกัษณะบรูณาการ และนำาไปสูก่ารพฒันาความ
สามารถทางสตปิญัญาทีห่ลากหลาย (multiple 
intelligences) การตอบสนองต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ (learning styles) ที่แตกต่างกันนี้ทำาให้
เกิดสุนทรียะและความดีงาม ซ่ึงจะมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกและความคิดที่ดี อีกทั้งผู้เรียนจะ
เขา้ใจถงึการนำาเอาความรูจ้ากการเรยีนรูใ้นสว่น
หนึง่ ไปชว่ยทำาใหก้ารเรยีนรูใ้นสว่นอืน่ดขีึน้ดว้ย 

(สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. อ้างถึงใน 
ประพนธ์ จุนทวิเทศ. 2546) นักการศึกษาชาว
สหรัฐอเมริกามีแนวความ คิดเกี่ยวกับการสอน

แบบบรูณาการ วา่ควรจะนำาไปสูค่วามเขา้ใจใน
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เพื่อการอยู่รอด กิจ
กรรมใหญ่ๆ คือ การแสวงหาปัจจัยแห่งการ
ดำารงชีวิต อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็น
กิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ย่อมจะทำาให้เด็ก
ต้องเรียนรู้เอง เห็นเอง รู้จักเอง เด็กย่อมจะ
เกิดความสนใจขึ้นเองตามธรรมชาติ การสอน
แบบบูรณาการจึงเป็นการสอนที่สอดคล้องกับ
ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน โดยตัว
ของผู้เรียนเอง (constructivism) ซึ่งกำาลังได้
รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ในวงการศึกษา
ยุคปัจจุบัน (อรัญญา สุธาสิโนบล. 2545: 21) 

สิง่สำาคญัในการสนบัสนนุใหก้ารเรยีนมี
ประสทิธภิาพ ข้อมลูต่างๆ ทีเ่ราเกบ็ไวใ้นความจำา
จะถกูกระบวนการคดิและการตดัสนิใจรวบรวม
และกลัน่กรองออกมาเปน็พฤตกิรรม จอยสแ์ละ
วลี (Joyce & Weil. 1996) ไดพ้ฒันารปูแบบการ
เรยีนการสอนโดยเนน้ความจำา โดยอาศยัหลกั 6 
ประการเก่ียวกับ การตระหนกัรู ้(awareness) ซ่ึง
การทีบ่คุคลจะจำาสิง่ใดไดด้นีัน้จะตอ้งเริม่จากการ
รบัรูส้ิง่นัน้หรอืการสงัเกตสิง่นัน้อยา่งตัง้ใจ และ
การเชื่อมโยง (association) กับสิ่งที่รู้แล้วหรือ
จำาได้ มีระบบเชื่อมโยง (link system) ที่เชื่อม
ความคิดหลายความคิดเข้าด้วยกัน ในลักษณะ
ทีค่วามคิดหนึง่ไปสามารถกระตุน้ใหส้ามารถจำา
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อกีความคดิหนึง่ได ้และเปน็ระบบการเชือ่ม
โยงทีน่า่ขบขนั (ridiculous association) การ
เชื่อมโยงท่ีจะช่วยให้บุคคลจดจำาได้ดีนั้นมัก
จะเป็นสิ่งที่แปลกไปจากธรรมดา เป็นไปไม่
ได้ ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรง
จำาของบุคคลเปน็เวลานาน การใชค้ำาทดแทน 
การใช้คำาสำาคัญ (Keywords) ได้แก่ การใช้
คำา อักษรหรือพยางค์เพียงตัวเดียวเพื่อช่วย
กระตุ้นให้จำาสิ่งอื่นๆ 

ความจำาเปน็คณุลกัษณะพเิศษทีส่ำาคญั
ของมนษุย ์ปัจจบัุนนกัวทิยาศาสตรพ์ยายาม
ไขความลบัของปริศนาเร่ืองการเพิม่ความจำา 
ซึง่นบัวา่มคีวามสำาคญัอย่างมากสำาหรบันักการ
ศึกษา ไม่ใช่เฉพาะความกังวลว่าจะจำาไม่ได้ 
หรอืสญูเสยีความจำาไปเมือ่มอีายมุากขึน้ แต่
ความจำามบีทบาทสำาคญัในกระบวนการเรยีน
การสอน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 
2541: 161) คลอสไมเออร์ (Klausmeir. 
1985: 52-108) ไดอ้ธบิายการเรยีนรูข้อ้มลู
ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบการทำางานของ
คอมพิวเตอร์กับการทำางานของสมอง ซึ่งมี
การทำางานเป็น 3 ขั้นตอนคือ การรับข้อมูล 
(input) การเขา้รหัส (encoding) และการสง่
ขอ้มลูออก (ทศินา แขมมณ.ี 2555: 80-81) 

การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management-KM) คอืการประมวลสงัเคราะห์
ความรู้และการจำาแนกสารสนเทศ เพื่อนำา
ไปสู่การตีความและการทำาความเข้าใจกับ
สารสนเทศเหลา่นัน้จนกลายเป็นความรูห้รอื
เป็นการสกัด รวบรวม ประมวลข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อนำามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเกี่ยวกับเร่ือง
ราวและสิง่ตา่งๆ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. 
2547) หากครสูามารถคดิคน้และออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ในการพฒันาทกัษะการ
จำาศัพท์เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาและอธิบาย
แนวคิดหลักของแต่ละเรื่องได้นั้น นอกจาก 
ผูเ้รยีนจะสามารถอา่น เขยีน ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ 
ผูเ้รยีนสามารถสรา้งรปูแบบการจำาใหม่ๆ  ขึน้ได้
ดว้ยตนเอง วชิาชวีวทิยามเีนือ้หาและคำาศพัท์
ภาษาองักฤษจำานวนมาก ศพัทเ์หลา่นัน้ลว้น
มรีากศพัทม์าจากภาษากรกีและภาษาละตนิ 
ผู้วิจัยได้รับประสบโดยตรงจากการเป็นครูผู้
สอน ทำาใหท้ราบวา่ผูเ้รยีนขาดทักษะการเขยีน
และจดจำาคำาศพัท์เฉพาะทางชวีวทิยา จงึทำาให้
ความสารมารถในการระลกึได้ถงึบรบิทของสิง่
ทีก่ลา่วถงึมนีอ้ย จากปญัหาทีพ่บในชัน้เรยีน
ดงักลา่ว ผูวิ้จยัจงึคิดค้นและพัฒนาเทคนคิท่ี
สามารถกระตุน้และพฒันาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
รู้ จดจำา อธิบาย เชื่อมโยงคำาศัพท์ในบริบท
ของเนือ้หาตา่งๆ จนสามารถอธบิายแนวคดิ
หลกัหรอืนิยามของศพัทเ์ฉพาะแตล่ะคำาน้ันได ้
โดยเทคนิคนี้เรียกว่า Word Explain Word 
Technique (WEWT) “คำาอธิบายคำา” ซึ่ง
เป็นการนำาเอาพยัญชนะทุกตัวของคำาศัพท์
หลกั เปน็ตวักำาหนดพยญัชนะตวัแรกของคำา
ที่จะนำามาอธิบาย ขยายนิยาม ยกตัวอย่าง 
หรอืแสดงการเชือ่มโยงกบัใหค้รอบคลมุตาม
เนื้อหาตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานและตัว
ช้ีวัดของหลักสูตร นอกจากผู้เรียนจะจดจำา
พยัญชนะซึ่งเป็นตัวอักษรของแต่ละคำาได้
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แม่นยำาแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้คำา
ศัพท์ใหม่ท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
การเตรยีมพรอ้มทรพัยากรมนษุยใ์หม้ทีกัษะ
ในการสือ่สารสำาหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ดว้ย ผูว้จิยัไดน้ำาเทคนคิ WEWT สำาหรบั
คำาศัพท์ชื่อของจังหวัดยโสธร และทดลองใช้
สอนในคาบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผลปรากฏ
ว่านักเรียนสามารถจดจำาตัวสะกด อธิบาย
ที่มาและความเกี่ยวข้องตามรูปแบบท่ีใช้
ประทับความจำาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้เรียน
ได้คิดค้นรปูแบบการจดจำาศพัทเ์ฉพาะ ซึง่จะ
เปน็การกระตุน้เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดง
ถึงความรู้ความสามารถและการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการ
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้วชิาชวีวทิยา เรือ่ง
อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ 
WEWT เปรยีบเทยีบกบัทีไ่ดร้บัการสอนแบบ
ปกติ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีบูรณาการกับภาษา
อังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาแผนการจัดการเรยีนรู ้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการย่อย
อาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการสอนด้วยเทคนิค WEWT

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนวชิาชวีวทิยา ของ
นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอน
ด้วยเทคนิค WEWT และการสอนแบบปกติ

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค WEWT 

สมมติฐานของการวิจัย

1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ 
WEWT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
จากนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
เทคนคิ WEWT กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
แบบปกตมีิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีคื้อ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 4 ภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
อำาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำานวน 86 คน 
ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แล้วทำาการจับสลากแยกกลุ่ม 
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โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จำานวนนักเรียน 43 
คน ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค WEWT 
และกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 จำานวนนักเรียน 43 
คน ได้รับการสอนแบบปกติ

1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 การหาค่าความยาก (P) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

1.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถาม ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ IOC

1.3 การหาคา่ของคณุภาพของแบบ
ทดสอบ

1.4 การหาค่าอำานาจจำาแนกของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.5 หาคา่ความเชือ่มัน่แบบทดสอบ
ทั้งฉบับวัดความพึงพอใจ

2. สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล 
ได้แก่

2.1 ค่าร้อยละ

2.2 ค่าเฉลี่ย 

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การหาค่าประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้

3.1 ค่าร้อยละ 

3.2 ค่าเฉลี่ย 

3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.4 สูตรที่ใช้คำานวณประสิทธิภาพ
ของแผนการเรียนรู้

4. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการเรียนรู้

5. การหาค่าอำานาจจำาแนก 

6. การหาค่าความเชื่อมั่น

7. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
t-test dependent

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง อาหารและการย่อยอาหาร 
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีสอนดว้ย
เทคนิค WEWT และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอนแบบปกติ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
84.82/80.23 และ 80.96/76.35 ตามลำาดบั

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีส่อนด้วยเทคนคิ WEWT 
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบปกติ 
เท่ากับ 0.7125 และ 0.6549 ตามลำาดับ 
แสดงวา่ผูเ้รยีนมคีา่คะแนนทางการเรยีนเพิม่
ขึ้นร้อยละ 71.25 และ 65.49 ตามลำาดับ

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
เทคนิค WEWT หลังกานสอนแบบปกติมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
เทคนคิ WEWT มีความพงึพอใจต่อการเรยีน
การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผล
การเรยีนรูร้ายวิชาชวีวิทยา เรือ่ง อาหารและ
การย่อยอาหารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4 ด้วยเทคนิค WEWT กับการสอนแบบ
ปกต ิจากผลการวจิยัสามารถนำาประเดน็มา
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและ
การยอ่ยอาหาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 ที่สอนด้วยเทคนิค WEWT และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบปกติ ที่
สรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 84.82/80.23 และ 
80.96/76.35 ตามลำาดับ หมายความว่า 
ผู้เรยีนไดค่้าเฉลีย่จากการประเมนิพฤตกิรรม
ระหว่างเรียน การทำาแบบทดสอบย่อย และ
การประเมนิผลงานจากการสอนดว้ยเทคนคิ 
WEWT คิดเป็นร้อยละ 84.82 และได้ค่า
เฉลี่ยจากการทำาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.23 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมิกา ทับทิมใส 
(2546: 144-146) พบวา่ ประสทิธภิาพของ

แบบฝึกกลวิธีการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษมี
คา่ 85.62/69.15ความสามารถในการเรยีน
ศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัเรยีนหลงั
การทำาแบบฝึกกลวิธีการเรียนศัพท์ภาษา
องักฤษสงูกวา่กอ่นการทำาแบบฝกึกลวธิกีาร
เรยีนศพัทภ์าษาองักฤษอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนด้วยเทคนิค 
WEWT และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน
แบบปกติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เท่ากับ 0.7125 
และ 0.6549 ตามลำาดับ หมายความว่า ผู้
เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค WEWT 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่า
ความก้าวหนา้รอ้ยละ 71.25 และ 65.49 ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภทัริน เภาพาน 
(2554: 57-66) พบวา่รปูแบบการเรยีนการ
สอนเน้นความจำาตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.64/84.43 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดคือ 75/75 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรยีนการสอนเนน้ความจำาจากภาพประกอบ
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เท่ากับ 0.40 ซึ่ง
หมายถงึนกัเรียนมคีวามสามารถในการจำาคำา
ศพัทภ์าษาองักฤษเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40 นกัเรยีน
มคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนการสอน
โดยใชร้ปูแบบการสอนเนน้ความจำาจากภาพ
ตามแนวพหุปัญญาอยู่ในระดับมาก จากผล
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การวจิยัแสดงวา่ การสอนดว้ยเทคนคิ WEWT 
และการสอนแบบปกติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำาดับขั้นตอนที่เน้น
กระบวนการคิดเป็นหลัก โดยนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทำาให้
ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

3. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยเทคนคิ 
WEWT พบวา่นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากการสอนด้วยเทคนิค 
WEWT เปน็การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ
การจำา ระลึกถงึความคดิรวบยอดและบริบท
ของเนื้อหาที่เกีย่วข้องได้ ซึ่งผู้สอนอาจสร้าง
โมเดลการจำาข้ึนเพือ่เปน็แนวทางในการสรปุ
เนือ้หา แลว้เปดิโอกาสผูเ้รยีนไดค้ดิคน้โมเดล
การจดจำาขึน้ดว้ยตนเองอย่างหลากหลาย ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร ธปิตัด ี(2542: 
101-102) ที่ทำาการศึกษาการพัฒนาความ
สามารถในการจำาคำาศพัทภ์าษาองักฤษดว้ย
รปูแบบการสอนชว่ยจำา พบวา่ นกัศกึษากลุม่
ทดลอง ซึง่ใชเ้ทคนคิการจำาภาษาอังกฤษด้วย
รปูแบบการสอนเพือ่ชว่ยจำา มคีวามสามารถ
ในการจำาคำาศพัทภ์าษาองักฤษหลงัทดลองสงู
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 ซึ่งจะนำาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

ซ่ึงสามารถวดัได้จากชิน้งานของผู้เรียนอย่าง
เปน็รูปธรรมซึง่เปน็ไปตามทฤษฎกีระบวนการ
ทางสมองในการประมวลข้อมูลของ คลอ
สไมเออร์ (Klausmeir. 1985: 52-108) ที่
มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ข้อมูลของมนุษย์โดย
เปรยีบเทยีบการทำางานของคอมพิวเตอรก์บั
การทำางานของสมอง ซึ่งมีการทำางานเป็น 3 
ขั้นตอนคือ การ รับข้อมูล (input) การเข้า
รหสั (encoding) และการสง่ขอ้มลูออก อกี
ท้ังยังเป็นสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการอ่าน และการใช้
ศิลปะทางภาษาสามารถทำาให้ผู้เรียนเข้าใจ
แนวความคิดรวบยอดได้ดียิ่งขึ้น (Braham. 
1997) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู ้(constructivism) ทีเ่ชือ่วา่ครคูวรสง่
เสรมิใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยให้
ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่ง
กระตือรือร้น กล่าวคือ เป็นผู้ที่มิใช่เพียงรับ
ขอ้มลูความรูเ้ทา่นัน้ แตจ่ะตอ้งเปน็ผูจั้ดกระทำา
ข้อมูลหรือประสบการณ์ด้วยตนเอง (ทิศนา 
แขมมณี และคณะ. 2545: 22) 

4. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานที่
ตัง้ไว ้ท้ังนีเ้นือ่งจากการจัดกจิกรรมการเรียน
รูแ้บบปกต ินกัเรยีนไดฝ้กึทกัษะกระบวนการ
คดิอยา่งเปน็ระบบ อยา่งเปน็ขัน้ตอน ผูเ้รยีน
มโีอกาสไดส้บืคน้ขอ้มลูความรูเ้พิม่เตมิ นอก
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เหนอืจากการศกึษาจากใบความรู ้ใบกจิกรรม 
สื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การสรา้งองคค์วามรู ้(constructivism) ทีเ่ชือ่
ว่าครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งกระตอืรอืรน้ กล่าวคอื เปน็ผู้
ทีม่ใิชเ่พยีงรบัขอ้มลูความรูเ้ทา่นัน้ แตจ่ะตอ้ง
เปน็ผูจ้ดักระทำาข้อมลูหรอืประสบการณ์ด้วย
ตนเอง (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2545: 
22) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกต ิจงึสง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น

5. ความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่
ไดร้บัการสอนดว้ยเทคนิค WEWT มีคะแนน
เฉล่ียรวมทุกด้าน เท่ากับ 4.56 คืออยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ ซึง่เปน็ไปตาม
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อาจเนื่องมาจากการสอน
ด้วยเทคนิค WEWT เป็นการเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทำางานเป็นกลุ่ม มีการระดมความ
คิด เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ จนพัฒนากลาย
เป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดปฏิสัมพันธ์ใน
ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจ มีความกล้า สนุกสนาน เกิด
อารมณข์นั ซึง่เปน็ไปตามแนวคดิของ จอยส์
และวีล (Joyce & Weil. 1996) ทีพ่ฒันารปู
แบบการเรยีนการสอนโดยเนน้ความจำา โดย
อาศยัหลกั 6 ประการเกีย่วกบั การตระหนกัรู ้ 
(awareness) กล่าวการที่บุคคลจะจำาสิ่งใด
ไดด้นีัน้จะตอ้งเริม่จากการรบัรูส้ิง่นัน้หรอืการ

สังเกตสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ และเกิดการเชื่อม
โยง (association) กบัสิง่ทีรู่แ้ลว้หรอืจำาได ้มี
ระบบเชื่อมโยง (link system) ที่เชื่อมความ
คิดหลายความคิดเข้าด้วยกัน ในลักษณะที่
ความคดิหนึง่ไปสามารถกระตุน้ใหส้ามารถจำา
อกีความคดิหนึง่ได ้และเปน็ระบบการเชือ่ม
โยงทีน่่าขบขนั (ridiculous association) การ
เชื่อมโยงที่จะช่วยให้บุคคลจดจำาได้ดีนั้นมัก
จะเป็นสิ่งที่แปลกไปจากธรรมดา เป็นไปไม่
ได้ ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรง
จำาของบคุคลเปน็เวลานาน การใชค้ำาทดแทน 
การใช้คำาสำาคัญ (Keywords) ได้แก่ การใช้
คำา อักษรหรือพยางค์เพียงตัวเดียวเพื่อช่วย
กระตุน้ใหจ้ำาสิง่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกนัได ้นอกจาก
นีผู้เ้รยีนยงัสามารถสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ ใน
ประเด็นที่สนใจหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ 
นั่นหมายถึงผู้เรียนมีมีความสามารถในการ
ค้นหาแหล่งข้อมูล ที่จะนำามาใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Peter Hudson 
(2009: 165) ที่กล่าวว่าความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตรท์ีม่อียา่งกวา้งขวางในปจัจบุนัถกู
นำาเสนอดว้ยชอ่งทางทีเ่ปน็ภาษาองักฤษ เมือ่
นักเรียนต้องการเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการทางวิทยาศาสตร์จึง
มคีวามจำาเปน็ตอ้งอาศยัเครือ่งมอื คอืภาษา
อังกฤษ ซึ่งจากผลการจัดการเรียนการสอน
ดว้ยเทคนคิ WEWT ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึ
พอใจระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 

1.1 การสอนด้วยเทคนิค WEWT 
ครผููส้อนควรสรปุคำาศพัทท์ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
ในแตล่ะเนือ้หาเพือ่เปน็กรอบในการแนะนำา
ผู้เรียน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลำาดับ
ขั้นตอนในการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้

1.2 ครผูู้สอนควรเตรยีมสือ่การสอน 
WEWT ในแต่ละเนื้อหาไว้สำาหรับใช้เป็น
ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเกิด
แนวคิดในการพัฒนาเทคนิคการจำาคำาศัพท์
ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใชเ้ทคนคิ WEWT ในกลุม่สาระการเรยีน
รูอ่ื้นๆ เช่น คณติศาสตร ์สงัคมศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

2.2 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบตวั
แปรอืน่ๆ เชน่ ความคงทนในการเรยีน ความ
คิดสร้างสรรค์ เจตคติต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ และการ
คิดวิเคราะห์ เป็นต้น

2.3 ควรศกึษารปูแบบวธิกีารประเมนิ
ความสามารถในการขยายคำา รูปแบบความ
คดิสรา้งสรรค ์และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของ
ชิ้นงาน WEWT ด้วย
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