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ความส าคญัของผลงาน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)พุทธศักราช 2545 

และ(ฉบับที่3) พุทธศักราช 2553 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หรือผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การ

จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบหรือรูปแบบใด ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง

ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 24 ว่าการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสงการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระ

ความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้

ในทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการประสานความร่วมมือ

กับมิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กันยา มั่นเรืองศรี, 

2548) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด

มั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง
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เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน

ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 :4) โดยเฉพาะ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

แก้ปัญหา และน าไปใช้ได้จริง โดยครูควรจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

เต็มศักยภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสนใจและมีความ

ต้องการจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในโลกสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะ

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้อ านวยความสะดวกใน

ชีวิตและการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย (จินตนา ค าสอนจิก

, 2553) นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น

การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ

ปฏิ บั ติ อย่ างหลากหลาย เหมาะสมกับ ระดับ ชั้ น  (ส านั ก งานคณ ะกรรมก ารการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,2551:1) ซึ่งการสอนวิทยาศาสตร์นั้นมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าการถ่ายทอด

ความรู้ให้ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (ระพีพรรณ พงษ์ปลื้ม,2557) บทบาท

หน้าที่ของ ครู มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เพ่ือให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุค

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป อีก

ทั้งต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้านทักษะวิทยาการให้ทันสมัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการเรียน 

การสอนแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ( จิรภัท ร  ทอ งนพคุณ ,  2564) อีกทั ้ ง ค รูต้อ งสอน ให้ ผู ้ เ รี ยน มี

ทักษ ะ ใน ศต ว รรษ ที่  2 1  ซึ ่ ง ทัก ษ ะ ใน กา ร เ รีย น รู้ ส า ห รับ ผู้ เ รี ย น ใน ยุค ศต ว ร รษ ที่  2 1  จ ะท า ใ ห้

ผู้ เ รี ยนพร้อมที่ จะ เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต  จึ งจ า เป็นต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับทิศทางการศึกษาในปั จจุบัน  (ธนพล  บรรดาศั กดิ์ ,  2559)  

 เนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2564 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้มีการแพร่ระบาดมากและเป็นบริเวณกว้าง 

ประกอบการเชื้อไวรัสโคโรนามีการกลายพันธุ์และส่งผลกระทบทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก   โรงเรียนสุขส าราญ

ราษฎร์รังสรรค์ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จนไม่สามารถเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนที่

โรงเรียนเป็นปกติได้ โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปิดเรียนในรูปแบบ On Hand & Online แทนการ

มาเรียนที่โรงเรียน (On site)  ดังนั้นครูจึงต้องมีวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน หรือการใช้นวัตกรรม
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ใหม่ๆมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้จะเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ มีการคิดอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างเหมาะสม  และสามารถประยุกต์

ความรู้นั้นๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ตลอดจนมีความรู้ที่คงทนและสามารถความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ 

 ด้ว ยส า เห ตุดั ง ก ล่ า ว นี ้  ข้ า พ เ จ้ า จึ ง ไ ด้คิด ค้น แล ะออกแ บ บ กระบวนการเรียนรู้แบบ COVID 

model  เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา  อีกทั้งเพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ที่เทียบเท่า

หรือใกล้เคียงกับการมาเรียนที่โรงเรียน(On Site)มากที่สุด  

วัตถุประสงค ์ 
 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ รายวิชา 

ฟิสิกส์1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 70/70 และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ รายวิชา ฟิสิกส์1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model 

กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice  
การด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานที่เป็นการปกิบัติงานที่ดีเลิศ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 
 ตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน บริบทความพร้อมของผู้เรียนโดยภาพรวม ศึกษาสถานการณ์ 

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ 
2. ออกแบบรูปแบบการศึกษา  

การศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The One  
Group, Pretest-Posttest Design) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่มีการวัดหรือสังเกต ตัวแปรตามคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการคิด 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการทดลองหรือใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาขึ้น แล้วน าผลจากการวัดทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน 

3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ ผู้เรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียนรวม 28 คน 



~ 4 ~ 

 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัด

ระนอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียนรวม 13 คน โดยผู้วิจัยได้ วิธีการสุ่มกลุ่ม แบบเป็น

กลุ่ม (Cluster Random Sampling) หรือใช้ห้องเรียน เป็นหนึ่งหน่วย ในการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากโรงเรียนจัดชั้น

เรียนแบบคละผู้เรียน ดังนั้นในแต่ละห้องเรียน จึงมีทั้งผู้เรียนที่มีผลการเรียนในระดับสูง ปานกลาง และต่ า ใน

จ านวนสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

4. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  
5. สร้างเครื่องมือและสื่อต่างๆ 

6. วางแผนการน าไปใช้ และเก็บข้อมูล 

7. วิเตราะห์ผลการใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง 

ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 

 2.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Processing Model) 
 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Processing Model) ที่ใช้ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
                          รูปที่ 1 แผนภาพแสดงรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model 
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รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การคัดสรรเนื้อหา (Content Selection) หมายถึง การด าเนินการเลือกเนื้อหาที่ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
รู้และควรรู้ โดยพิจารณาเนื้อหาจากตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ซึ่งผู้สอนต้องพิจารณาความจ าเป็น
และความเหมาะสมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน อีกท้ังต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตร 

2. ส ารวจความพร้อมของผู้เรียน (Observation of Learners) หมายถึง การส ารวจความพร้อม 
ของผู้เรียนในมิติต่างๆ อาทิเช่น มิติภูมิหลังของผู้เรียน  มิติพ้ืนฐานความรู้  มิติรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน มิติ
ความพร้อมด้านต่างๆของผู้เรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขีดจ ากัดของผู้เรียน 

3. ออกแบบการประเมินผลอย่างหลากหลาย (Valuation Design) หมายถึง การออกแบบการวัด 
และประเมินผลผู้เรียนให้มีความหลากหลาย และสามารถวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
ออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เนื้อหา และวัตถุประสงค์  ให้ครูผู้สอนคิดนอก
กรอบ ไม่ยึดติดการวัดและประเมินผลด้วยการทดสอบผ่านการสอบเพียงอย่างเดียว แต่ให้ออกแบบที่มีความ
หลากหลาย และสามารถวัดศักยภาพของผู้เรียนได ้

4. หลักวิธีบูรณาการและผสมผสาน (Integrated method) หมายถึง การออกแบบวิธีการจัดการ 
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและวัตถุประสงค์ รวมถึงสอดคล้องกับการวัดประเมินผลด้วย  เนื่องด้วยการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย หลักวิธีบูรณาการและผสมผสาน เป็นวิธีการจัดกระบวนการเรียนสอนที่บูรณาการและ
ผสมผสานเนื้อหา วิธีการ และการวัดผลประเมินผลให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เพียงสื่อการเรียนใดการเรียนหนึ่งเป็นหลัก แต่ให้มีการปรับ พัฒนา สื่อการเรียนรู้ ให้มี
ความหลากหลายตอบสนองการวัดและประเมินผล 

5. ฝึกลงมือปฏิบัติ (Doing) หมายถึง การบริหารจัดการที่เน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน โดยผู้สอนมี 
หน้าที่เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้  ถึแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผลให้การ
เรียนการสอนเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ทางออนไลน์มากขึ้นก็ตาม แต่การเรียนรู้ที่ดีคือการได้ลงมือปฏิบัติอันจะ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องออกแบบที่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิด 
ฝึกท า ฝึกวิเคราะห์ โดยครูผู้สอนจ าเป็นต้องคิดเสมอว่า จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใกล้เคียงกับการเ รียนรู้ที่
โรงเรียน(On site) มากที่สุด 
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 2.2 ตัวอย่างกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ รายวิชาฟิสิกส์ 1 
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ตัวอย่างกิจกรรม Prefixes Card Game 
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 ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice 
ผลการศึกษาพบว่า  

1. กระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ รายวิชา ฟิสิกส์1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.93/70.38 และประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 1.61 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการ

ทางฟิสิกส์ รายวิชา ฟิสิกส์1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทาง

ฟิสิกส์ รายวิชา ฟิสิกส์1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.93/70.38 และ

ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 1.61 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด/งานวิจัยของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ว่า การตั้งค่า

ประสิทธิภาพไม่ควรต่ ากว่า 70/70 ซึ่งค่าประสิทธิภาพสูงเหมาะกับพุทธพิสัยที่เป็นความรู้ความจ า ส่วนพุทธพิสัยที่

ต้องใช้เวลาฝึกฝนและพัฒนาสามารถลดลงตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรต่ ากว่า 70/70 
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บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน มีดังนี้ 
 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ COVID model ในรายวิชา ฟิสิกส์ 1 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้กับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
ธรรมชาติกับพัฒนาการทางฟิสิกส์ พบว่า กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ระหว่ างเรียนนั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
มาก แต่เมื่อวัดความรู้หลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ COVID model 
นั้นจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ที่คงทนให้มี
ประสิทธิภาพมากกกว่าเดิม 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ COVID model จ าเป็นต้องพัฒนาสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เร้าความสนใจมากขึ้น อาจจะออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ได้ทั้งเรียนรู้
และเล่นสนุกไปพร้อมๆกัน  อาจอยู่ในรูปแบบเกม หรือกิจกรรม และอาจมีความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น
และสอดคล้องกับผู้เรียนให้มากที่สุด  
 3. การออกแบบแบบฝึกหัดหรือแบบเสริมทักษะให้มีการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มากขึ้น และควรมี
ความท้าทายความคิดของผู้เรียน มีระดับความยากง่ายปะปนกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน  
 4. อาจจะเพ่ิมกิจกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือวัดความรู้ความเข้าใจผ่านการน าเสนอด้วยปาก
เปล่า เช่น การสัมภาษณ์ การถามตอบแบบ Face to Face หรือแม้กระท้ังการน าเสนอความคิดในรูปแบบอ่ืนตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา และผู้เรียน 
 
ปัจจัยความส าเร็จ  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี 
2 .  กลุ่มงานบริหารวิชาการ และผู้บริหาร โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ ที่ให้การสนับสนุนการใน

ศึกษาในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


