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บทคัดย่อ  
  การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่ องยาเสพติดให้โทษ 
รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคมของผู้เรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย   พบว่า  
คะแนนหลังเรียนรู้และก่อนเรียนรู้แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยสูงขึ้นทุกด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 55.12/80.87 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
  วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้และ
หลักการกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ การด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม การปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน มีความเป็นผู้น าและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย รู้จักใช้เหตุผล วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ จากการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม ผู้วิจัยพบสภาพปัญหาว่า
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ อธิบายจากเนื้อหาและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่งที่
ก าหนด ท าให้บรรยากาศการเรียนน่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจ ขาดแรงจูงใจในการเรียนการสอน ท า
ให้ท าคะแนนทดสอบท้ายบทเรียนไม่ค่อยดี ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความกระตือรือร้น มีความสนใจใฝ่รู้ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ
และสังคมของผู้เรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
นิยามศัพท ์
  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของบทเรียน ซึ่ง
วัดได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไปทดสอบผู้เรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 
 ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม เช่น 
รับประทาน สูบ ดมหรือฉีดแล้ว จะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. ต้องเพ่ิมขนาดและปริมาณการเสพสารนั้นมากขึ้นเป็นล าดับ 
3. เมื่อหยุดเสพสารนั้น จะเกิดอาการถอนยา 
4. สุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทรุดโทรมลง 

  เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน เพ่ือช่วยให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้ น ดังนั้นเทคนิค3การสอนหรือการ
ด าเนินการสอนเพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย การสาธิต การ
อภิปราย เป็นต้น  ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น การยกตัวอย่าง การใช้สื่อการสอน การใช้ค าถาม เป็นต้น   

การสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย หมายถึง การจัดกลุ่มการเรียนการสอนโดยการแบ่งผู้เรียนในห้องเป็น
กลุ่มย่อยเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน โดยสมาชิกแต่ละคนจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลังจากที่สมาชิกแต่
ละคนท างานที่ตนได้รับมอบหมายเสร็จ 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 
 ทิศนา แขมมณี (2547:49) วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ 

ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  
ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ใน 
ประเด็นที่ก าหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่มซึ่งวัตถุประสงค์ของวิธีสอน 
โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่ว 
ถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน 
เรื่องท่ีเรียนกว้างขึ้น ดังนี้ 

1 มีการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน 
2 มีประเด็นในการอภิปราย 

การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ

แบ่งกลุ่มย่อย 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 



3 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกและประสบการณ์กันระหว่างสมาชิกใน 
กลุ่มตามประเด็นการอภิปราย 

4 มีการสรุปสาระที่สมาชิกในกลุ่มได้อภิปรายกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
5 มีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
ขั้นตอนส าคัญของการสอน 
1. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน 
2. ผู้สอน/ผู้เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
3. ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
4. ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
5. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆในการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยให้มีประสิทธิภาพ 
  1.  การจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
            จ านวนสมาชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมาณ 4-8 คน จ านวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง 4-6 คน คือ
เป็นกลุ่มที่ไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป เพราะถ้ากลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ ความคิดที่หลากหลาย
เพียงพอ ถ้ากลุ่มใหญ่เกินไป สมาชิกกลุ่มจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้น้อยหรือได้ไม่ทั่วถึง การแบ่งผู้เรียน
เข้ากลุ่ม อาจท าโดยวิธีสุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกลุ่มกับเพ่ือนไม่ซ้ ากัน หรืออาจจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละ
ความสามารถ เพ่ือให้ผู้เรียนที่เก่งช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน หรืออาจจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มจ าแนกตามเพศ วัย (ถ้า
ผู้เรียนมีหลายวัย) ความสนใจ ความสามารถ หรือเลือกอย่างเจาะจงตามปัญหาที่มีก็ได้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ
ผู้สอนและสิ่งที่จะอภิปราย เทคนิคที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มมีหลากหลาย เช่น ใช้การนั บหมายเลขหรือเป็นภาพ 
เป็นข้อความ ผู้ที่จับฉลากได้เหมือนกัน ให้รวมกลุ่มกัน หรือใช้เกมต่าง ๆ เช่น เกมค าสั่งจับกลุ่ม โดยผู้เรียนร า
วงตามเสียงเพลงหรือดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ผู้สอนจะออกค าสั่งให้ผู้เรียนจับกลุ่มตามจ านวนที่ครูสั่ง 
เช่น จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุ่มหญิง 3 ชาย 1ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งให้จับกลุ่ม
ตามจ านวนที่ครูต้องการ เทคนิคการจัดกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการแบ่งกลุ่ม โดยเฉพาะ
เมื่อครูจ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรู้ ในกิจกรรมต่อไป เมื่อจัด
ผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ผู้สอนควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่งภายในกลุ่มให้เรียบร้อย ให้อยู่ในลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน 
และรับฟังกันได้ดี นอกจากนั้นในกรณีที่มีหลายกลุ่ม ผู้สอนควรจัดกลุ่มให้ห่างกันพอสมควร เพ่ือไม่ให้เสียง
อภิปรายจากลุ่มรบกวนกันและกัน 
         2. ประเด็นอภิปราย 
 การอภิปรายจ าเป็นต้องมีประเด็นในการอภิปรายมีวัตถุประสงค์ของการอภิปรายที่ขัดเจน ประเด็น
อาจจะมาจากผู้สอนก็ได้ แล้วแต่กรณี การอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไปเพราะจะท าให้
ผู้เรียนอภิปรายได้ไม่เต็มที ่
         3. การอภิปราย 
 การจัดกลุ่มอภิปรายมีหลายแบบ ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการอภิปรายที่
ดีโดยทั่วไป ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นในการอภิปราย เช่น ประธานหรือผู้น าในการอภิปราย 
เลขานุการจดบันทึกการประชุม และผู้รักษาเวลา เป็นต้น นอกจากนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจ
ตรงกันว่า ตนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้กลุ่มท างานได้ส าเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของ
สมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจว่า สมาชิกกลุ่มที่ดีควรท าอะไรบ้าง เช่น ให้ข้อมูล 



แสดงความคิดเห็น ซักถาม โต้แย้ง สนับสนุน ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเรื่อง และสรุป เป็นต้น การอภิปรายจะ
เป็นไปได้ ผู้สอนจึงควรให้ความรู้ความเข้าใจหรือค าแนะน าแก่กลุ่มก่อนการอภิปราย และควรย้ าถึงความส าคัญ
ของการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการผูกขาดการอภิปรายโดยผู้ใดผู้
หนึ่ง เพราะวัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายคือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และ
ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น การอภิปรายที่ดีควร
ด าเนินการไปท่ีละประเด็น จะได้ไม่เกิดความสับสน และในกรณีท่ีมีหลายประเด็น ควรมีการจ ากัดเวลาของการ
อภิปรายแต่ละประเด็น มิฉะนั้นการอภิปรายอาจยืดยาว เยิ่นเย้อ และประเด็นที่อยู่ท้ายๆ จะไม่ได้รับการ
อภิปราย เพราะหมดเวลาเสียก่อน ประเด็นการอภิปรายกับเวลาที่ให้ควรมีความพอเหมาะกัน 
         4. การสรุปผลการอภิปราย 
 ก่อนที่การอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจ าเป็นต้องมีการสรุปผลการอภิปราย เพ่ือให้ได้ค าตอบตาม
ประเด็นที่ก าหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญาณแก่กลุ่มอภิปรายประมาณ 3-5 นาทีก่อนหมดเวลา เพ่ือกลุ่ม
จะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งหลังจากนั้นผู้สอนอาจให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย
แลกเปลี่ยนกัน หรือด าเนินการในรูปแบบอื่นต่อไป 

1.  การสรุปบทเรียน 
เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงผู้สอนจ าเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดกับ 

บทเรียนที่ก าลังเรียนรู้โดยมีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนด้วย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในด้านพุทธิพิสัย ที่ เป็นการวัด 2 
องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน ดังนี้ 
 1. การวัดด้านการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นผลงานปรากฏออกมา สามารถท าการสังเกตและวัดได้ เช่น วิชาศิลปศึกษา พล
ศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องวัดโดยใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” (Performance test) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และผลงานที่ปฏิบัติ 
 2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Content) 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการสอบวัดได้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

 2.1 การสอบแบบปากเปล่า (Oral test) การสอบแบบนี้มักกระท าเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการ
สอบที่ต้องการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสียง การสอบสัมภาษณ์ที่ต้องการดูการใช้ถ้อยค าในการ
ตอบค าถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การสอบปริญญานิพนธ์ ที่ต้องการวัด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า ตลอดจนแง่มุมต่างๆ การสอบปากเปล่าสามารถวัดได้ละเอียดลึกซึ้ง และ
ค าถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามท่ีต้องการ 

 2.2 การสอบแบบให้เขียนความ (Paper-Pencil test or Written test) เป็นการสอบวัดโดย
ให้ผู้สอบเขียนเป็นตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู่ 2 แบบ คือ 

 2.2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Free response type) ได้แก่ การสอบวัดที่ใช้ข้อสอบแบบ
อัตนัย หรือความเรียง (Essay test) 

 2.2.2 แบบจ ากัดค าถาม (Fixed response type) เป็นการสอบที่ก าหนดขอบเขตของ
ค าถามท่ีจะให้ตอบ หรือก าหนดค าตอบมาให้เลือกซึ่งมีรูปแบบของค าถามค าตอบ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 2.2.2.1 แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง (Alternative) 



 2.2.2.2 แบบจับคู่ (Matching) 
 2.2.2.3 แบบเติมค า (Completion) 
 2.2.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบหรือการวัดผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียนว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ การเรียนหรือไม่ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในด้านการปฏิบัติ และวัดด้า น
เนื้อหา โดยเลือกวัดให้ตรง ตามจุดมุ่งหมายและธรรมชาติ หรือตามลักษณะวิชาที่เรียน 
  2.1.3 รูปแบบของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นิศารัตน์ ศิลปเดช (2542 : 122) ได้กล่าวถึงรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นิยมใช้กันมี 2 
รูปแบบ คือ 

1. แบบทดสอบปากเปล่า (Oral test) ใช้ส าหรับการซักถามโต้ตอบกัน ซึ่งได้รายละเอียดมากแต่ก็ใช้
เวลามาก เหมาะส าหรับผู้เข้าสอบจ านวนน้อย 

2. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Paper-Pencil test) เป็นแบบที่ให้ผู้เข้าสอบได้เขียนค าตอบลงบน
กระดาษ นิยมใช้เมื่อมีผู้เข้าสอบจ านวนมากและมีเวลาจ ากัด ลักษณะของแบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 
  2.1 ความเรียง (Essay type) หรือแบบปลายเปิด คือ ผู้ตอบได้เรียบเรียงความคิด เหตุผล 
เจตคติ ความรู้สึกต่างๆ ได้โดยอิสระ ภายใต้หัวข้อหรือค าถามท่ีก าหนด ซึ่งใช้วัดความสามารถในการสังเคราะห์
ได้ดี  

 2.2 แบบจ ากัดค าตอบ (Fixed response type) เป็นแบบทดสอบที่มีค าตอบถูกไว้ให้ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดอย่างจ ากัด โดยทั่วไปยังแบ่งได้อีกหลายแบบ เช่น แบบถูกผิด แบบเติมค า แบบจับคู่และแบบ
เลือกตอบ 

 2.3 แบบทดสอบการปฏิบัติ (Performance test) เป็นการทดสอบให้ผู้เข้าสอบได้แสดง
พฤติกรรมออกมา โดยลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การทดสอบความสามารถในทางช่าง ทาง
ดนตรี ทางกีฬา เป็นต้น 
  สมนึก ภัททิยธนี (2546 :73-82) ได้กล่าวถึงรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน แต่เนื่องจากครูต้องท าหน้าที่วัดผลนักเรี ยน คือ 
เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตนได้สอน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแบบทดสอบที่ครูสร้างและ มีหลายแบบ แต่ที่
นิยมใช้มี 6 แบบดังนี้ 
  1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบที่
มีเฉพาะค าถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
 2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True - false test) ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อสอบแบบ    กาถูก-ผิด 
คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมาย ตรงกันข้าม เช่น 
ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
 3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น เพ่ือให้มี
ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) ลักษณะทั่วไป ข้อสอบประเภทนี้คล้ายข้อสอบ
แบบเติมค า แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็น



ประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการ     จะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความ
สมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
 5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีค า
หรือข้อความแยกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่กับค า 
หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
 6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ลักษณะทั่วไป ข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะ
ประกอบด้วย 2 ตอน คือตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วย
ตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่ให้นักเรียนพิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่
ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียง
กัน ดูเผินๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริงมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน 
 ยาเสพติดให้โทษ 
  ประเภทของยาเสพติด  
           ยาเสพติด แบ่งได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  
                1.  แบ่งตามแหล่งท่ีเกิด  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  
                    1.1  ยาเสพติดธรรมชาติ  (Natural  Drugs) คือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น  ฝิ่น 
กระท่อม  กัญชา  เป็นต้น  
                    1.2  ยาเสพติดสังเคราะห์  (Synthetic  Drugs)  คือยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทาง
เคมี  เช่น เฮโรอีน  แอมเฟตามีน  เป็นต้น  
                2.  แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
                    2.1  ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1  ได้แก่ เฮโรอีน  แอลเอสดี  แอมเฟตามีน หรือยาบ้า  ยา
อีหรือยาเลิฟ  
                    2.2  ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2  ยาเสพติดประเภทนี้สามารถน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น
ได้แก่  ฝิ่น  มอร์ฟีน  โคเคน หรือโคคาอีน  โคเคอีน  และเมทาโดน  
                    2.3  ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่  3   ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติด
ประเภทที่  2   ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์   การน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน หรือเพ่ือเสพติด จะมี
บทลงโทษก ากับไว้  ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ  ที่มีตัวยาโคเคอีน  ยาแก้ท้องเสีย ที่มีฝิ่นผสมอยู่
ด้วย  ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน  เพทิดีน  ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น  
                    2.4  ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่  4  คือสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 
1 หรือประเภทที่ 2   ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดโรคแต่อย่างใด  และมี
บทลงโทษก ากับไว้ด้วย  ไดแ้ก่น้ ายาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์  ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนมอร์ฟีน
เป็นเฮโรอีน  สารคลอซูไดอีเฟครีน  สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก 12 
ชนิด  ที่สามารถน ามาผลิตยาอีและยาบ้าได้  
                    2.5  ยาเสพติดให้โทษประเภทที่  5  เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติด
ประเภทที่ 1 ถึง 4  ได้แก่  ทุกส่วนของพืชกัญชา  ทุกส่วนของพืชกระท่อม   เห็ดขี้ควาย เป็นต้น  
                3.  แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
                    3.1  ยาเสพติดประเภทกดประสาท  ได้แก ่  ฝิ่น   มอร์ฟีน   เฮโรอีน   สารระเหย  และยา
กล่อมประสาท  



                    3.2  ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่  แอมเฟตามีน กระท่อม และโคคาอีน  
                    3.3  ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท  ได้แก่  แอลเอสดี  ดีเอ็มพี  และ เห็ดขี้ควาย  
                    3.4  ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน    กล่าวคือ  อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาท
ได้พร้อม ๆ กัน  ตัวอย่างเช่น  กัญชา  
                4.  แบ่งตามองค์การอนามัยโลก  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  9  ประเภท คือ  
                    4.1  ประเภทฝิ่น  หรือ  มอร์ฟีน   รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน  ได้แก่ 
ฝิ่น  มอร์ฟีน  เฮโรอีน   เพทิดีน  
                    4.2  ประเภทยาปิทูเรท  รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ท านองเดียวกัน ได้แก่  เซโคบาร์ปิตาล  อะโมบาร์
ปิตาล  พาราลดีไฮด์  เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม เป็นต้น  
                    4.3  ประเภทแอลกอฮอล  ได้แก่  เหล้า   เบียร์  วิสกี้  
                    4.4  ประเภทแอมเฟตามีน  ได้แก่  แอมเฟตามีน  เมทแอมเฟตามีน  
                    4.5  ประเภทโคเคน  ได้แก่  โคเคน  ใบโคคา  
                    4.6  ประเภทกัญชา  ได้แก่  ใบกัญชา  ยางกัญชา  
                    4.7  ประเภทใบกระท่อม  
                    4.8  ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็นที เมสตาลีน เมลัดมอนิ่งกลอรี่ 
ต้นล าโพง  เห็ดเมาบางชนิด  
                    4.9  ประเภทอ่ืนๆ  นอกเหนือจาก 8  ประเภทข้างต้น ได้แก่  สารระเหยต่าง ๆ  เช่น ทิน
เนอร์  เบนซิน  น้ ายาล้างเล็บ  ยาแก้ปวด  และบุหรี่ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น1 เรื่องหมวดบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบแบ่งกลุ่ม 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาการบัญชี
เบื้องต้น1 เรื่องหมวดบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบแบ่งกลุ่ม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มวิชาการบัญชีเบื้องต้น1เรื่องหมวดบัญชี และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 เรื่องหมวดบัญชีของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.85 ( = 1.22 ) และมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย 16.50 (  = 1.93 ) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชชาการบัญชีเบื้องต้น1 เรื่องหมวดบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกวาคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอยู่ 8.65 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก จ านวน 20 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
    ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
       1) ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบกับการสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมและ 
แบบทดสอบ 
       2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย 
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  
        3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย  มาให้นักเรียนท า Pre-test และ Post-test  แล้วบันทึกผลคะแนนที่ได้ส าหรับวิเคราะห์ทาง
สถิติ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียนรู้ (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การเรียนเรื่องยา
เสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 
 2. ด าเนินการทดลอง โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆละประมาณ 5 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เรียนที่มีความ
ฉลาดและสามารถเป็นผู้น าได้ กลุ่มละประมาณ 1 คน จากนั้นให้นักเรียนที่เหลือเลือกที่จะเข้ากลุ่มกับผู้น าคน
ใด จากนั้นด าเนินการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อย เรื่องยาเสพติดให้โทษ สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะมี
หน้าที่เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการท างานจนส าเร็จ และน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนทุกกลุ่ม
ร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม  
 3. ทดสอบหลังเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 
 
สถิติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 
  สถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)  (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 101) 

เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
  2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนน  ( X )  โดยใช้สูตร  (ล้วน สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2536: 59) 

100
N

f
p



  X  = 
N

X    

  เมื่อ   X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
  3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมากเขียน
แทนด้วย  S.D.  หรือ S ใช้สูตรดังนี้ ( บุญชม ศรีสะอาด.2535 : 103) 
     

       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
 เมื่อ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           X  แทน   ค่าคะแนน 
           n          แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
                         แทน   ผลรวม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการท าแบบทดสอบย่อยเรื่อง 
                 สารเสพติดให้โทษ 

 
ที ่

คะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อย  
รวม 60 
คะแนน 

การแบ่งประเภทของ
ยาเสพติดให้โทษ 

(20) 

โทษของยาเสพติด 
 

(20) 

อาการของผู้ติดยา
และการบ าบัดรักษา 

(20) 
1 14 13 15 42 
2 14 14 15 43 
3 13 15 14 42 
4 15 15 14 44 
5 12 16 15 43 
6 16 15 14 45 
7 14 13 14 41 
8 15 12 13 40 
9 15 14 15 44 
10 13 15 16 44 
11 12 13 14 39 
12 16 14 14 44 
13 15 14 16 45 



 
ที ่

คะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อย  
รวม 60 
คะแนน 

การแบ่งประเภทของ
ยาเสพติดให้โทษ 

(20) 

โทษของยาเสพติด 
 

(20) 

อาการของผู้ติดยา
และการบ าบัดรักษา 

(20) 
14 15 13 14 42 
15 14 15 14 43 
16 14 14 15 43 
17 15 13 15 43 
18 16 15 14 45 
19 14 14 15 43 
20 15 13 15 43 
X 287 280 291 858 

X  14.35 14.00 14.55 43.37 
S.D. 1.18 1.02 0.75 1.58 

ร้อยละ 71.75 70.00 72.75 71.50 
  จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบย่อยเรื่องยาเสพติดให้โทษ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.37 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 คะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 71.50 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ การท าแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคการ
สอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 

ที ่ ก่อนเรียนรู้ 
(40 คะแนน) 

คะแนนระหว่างเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
(40 คะแนน) แบบทดสอบย่อย 

(60 คะแนน) 
1 15 42 25 
2 16 43 32 
3 19 42 28 
4 18 44 25 
5 21 43 30 
6 14 45 31 
7 22 41 30 
8 25 40 33 
9 19 44 25 
10 23 44 28 
11 17 39 26 
12 15 44 24 



ที ่ ก่อนเรียนรู้ 
(40 คะแนน) 

คะแนนระหว่างเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
(40 คะแนน) แบบทดสอบย่อย 

(60 คะแนน) 
13 26 45 32 
14 22 42 33 
15 23 43 35 
16 20 43 30 
17 21 43 32 
18 18 45 29 
19 24 43 33 
20 23 43 34 
X 441 858 595 

X  22.05 43.37 29.75 
S.D. 3.48 1.58 3.36 

ร้อยละ 55.12 71.50 80.87 
  จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนรู้ เท่ากับ 43.37 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ71.50  ส่วน
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้ เท่ากับ 22.05  คิดเป็นร้อยละ 
55.12 แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.87 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย 
               เรื่องยาเสพติดให้โทษ 
ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียนรู้ – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 
     ( จ านวนนักเรียน x คะแนนเต็ม ) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 
ดัชนีประสิทธิผล  =  595 - 441 
           (20x40)-441 
  = 154 
   359 
  = 0.4289 
  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยเรื่องยาเสพติดให้โทษ เท่ากับ 
0.42 
 
อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา 
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้ เท่ากับ 55.12/80.87  



หลังจากท่ีผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษโดยการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยจะเห็นได้ว่านักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการอ่านเพิ่มมากข้ึน   
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย มีค่าเท่ากับ 0.4289 
หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 80.87 พบว่าการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนรู้สูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ ซึ่งในการท าวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน  
      1.1  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยการแบ่งกลุ่มย่อย มีการเรียนรู้ในการท า งาน
กลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการช่วยเหลือกันในการท างาน มีความมุ่งม่ันในการท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษดีขึ้น 
       1.2  การใช้เวลาในการฝึกไม่ควรจ ากัดเวลา  ควรให้นักเรียนฝึกจนกว่าจะเสร็จ  แล้วน ามาส่งครู  
ครูจะต้องตรวจด้วยตนเอง  พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม  ถ้านักเรียนกลุ่มใดช้ามากก็ควรให้
ค าแนะน าและให้การเสริมแรง  แล้วแจ้งคะแนนที่ได้เพ่ือให้นักเรียนทราบผลการท าแบบฝึกของตน  และ
ช่วยกันอภิปรายผลร่วมกันในแต่ละแบบฝึก 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
     2.1  ควรสร้างแบบฝึกกับวิชาอ่ืนๆ บ้าง  และเปรียบเทียบผลก่อนเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ เพ่ือ
จะได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน  
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