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การปประชุมทางวิชาการของคุ
ช
รุรสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื
เ ่อพัฒนากาารเรียนรู้และกการบริหารกาารศึกษา”

คํานํา
“การวิจัย” เป็นนวัตกรรรมสําคัญที่สร้างความก้
า
าวหน้าทางวิชากาารและพัฒนาททุนทางปัญญาาของมนุษย์
ที่ทําให้ห้เกิดการเรียนรูรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและะสิ่งประดิษฐ์คิคิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ อัันจะนําไปสู่
การสร้ร้างสังคมฐานนความรู้ซึ่งเป็ปนการพัฒนาาคนและสังคมมที่มีคุณ ภาพพ โดยเฉพาะ “สังคมแห่งวิชาชีพครู”
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็
แ นที่ยอมมรับกันว่า“ผูประกอบวิ
ป้
ชาชีพทางการศึ
พ
กษา”เป็
ษ นพลังบุคคลสําคัญต่อการพั
อ ฒนา
สังคมแและการศึกษาขของชาติให้เป็นไปในทิศทางงที่พึงประสงคค์ ดังนั้น การพพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทาางการศึกษา
ให้เป็นบุบคคลที่มีศักยภาพสู
ย
งสุด จึึงเป็นสิ่งสําคัญที
ญ ่ต้องกระทําอย่
า างจริงจังและต่
แ อเนื่อง
คุรุสภาในฐฐานะองค์กรวิวิชาชีพได้ตร ะหนักถึงควาามสําคัญ ของงการใช้ “กร ะบวนการวิจัจัยเป็นฐาน
ในการพพัฒนางาน” ของผู้ประกออบวิชาชีพทางงการศึกษา ฐาานความรู้จากกการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู
ฒ ้เรียน
ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุสดของการปฏฏิรูปการศึกษา
ษ การส่งเสริม สนับสนุนให้
ใ มีการสร้าง การใช้และการเผยแพร่
ผลงานนวิจัยที่มีคุณภาพ
ภ จึงนับเป็นอี
น กแนวทางหนึ่งในการพััฒนาวิชาชีพครู
ค ให้มีความเเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับ
และศรัรัทธาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึ
ท
กษา บุคคลทั่วไป และสังคมในเชิงประจักษ์ไได้
ม ชาการรของคุรุสภา ประจําปี 2555 เป็นเวทีทางวิ
ท ชาการรระดับประเทศศที่นําเสนอ
การประชุมทางวิ
และเผยแพร่ผลงานนวิจัย และนวัวัตกรรมสถานนศึกษาที่มีคุณภาพ
ณ
มีคุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาผู
ฒ ้เรียน
ฒ ช าชี พครู
ค ซึ่ง เกิ ดขึ้ นโดยความพ
น
พยายาม ความตั้ ง ใจและคความมุ่ง มั่น ข องผู้ ที่เ กี่ ยวข้ข้อ งทุ กฝ่ า ย
และพั ฒนาวิ
ทั้งคณะะกรรมการคุรุรสภา คณะออนุกรรมการ คณะกรรมกา
ค
ารบริหารโครงการประชุมทางวิชาการขของคุรุสภา
และโคครงการหนึ่ ง โรงเรี
โ ย น หนึนึ่ ง นวั ต กรรม และผู้ ท รงคุคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ เ สี ย สละ และยิยิ น ดี แ ลกเปลีลี่ ย นเรี ย นรู้
นําเสนนอประสบการรณ์ทางการศึศึกษา การวิจัจัยและการพัฒนาวิ
ฒ ชาชีพในรู
ใ ปแบบขอองบทความทางวิชาการ
การบรรรยาย การอภิปราย
ป การเสววนา ที่เป็นภาพพรวมประเด็นสําคัญของการวิจัย หรือปรระเด็นเฉพาะทีที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคต่
ป
อการพพัฒนางานวิจยั การให้คําปรึรึกษาแนะนําอย่
อ างใกล้ชิด รวมถึ
ร งการนําเเสนอและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากนิ
จ้ ทรรศกาารผลงานจํานวนมาก
น
“องคค์ความรู้” ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพพการศึกษา และคุ
แ ณภาพของวิชาชีพให้มีมีความเหมาะะสมและก้าวไกกลยิ่งขึ้น
ท้ายนี้ ผมขออขอบคุณคณะะกรรมการคุรุสภา
ส อนุกรรมการ คณะกรรมมการบริหารโคครงการ และผูผู้ทรงคุณวุฒิ
า ที่มีส่วนสําคั
า ญยิ่งในการรส่งเสริม สนัับสนุนกิจกรรรมทางวิชากาารของคุรุสภาาในครั้งนี้ เป็นอย่
น างดียิ่ง
ดังกล่าว
และเหมมือนเช่นทุกครรั้งที่ผ่านมา ขอขอบคุณ “คครูนักวิจัยทุกคน”
ค ที่ตระหนันักถึงความสําคัญของ “การรใช้การวิจัย
เป็นฐานนในการพัฒนางานและวิ
น
ชาชี
า พ” โดยการส่งผลงานวิจัจยั เข้าร่วมการรคัดสรร รวมททั้งได้เข้าร่วมกการประชุม
ทางวิชาการของคุ
า
รุสภามาอย่
ภ
างต่อเนื่อง ผมหวังเป็
เ นอย่างยิ่งว่า “คุณค่าและคความสําคัญขอองการวิจัยเพื่อการพั
อ ฒนา
วิชาชีพ”
พ ที่ปรากฏออยู่ในเวทีประะชุมทางวิชากการของคุรุสภาและในหนั
ภ
ง อเล่มนี้ จะะเป็นแหล่งข้อมู
งสื
อ ลสําหรับ
ผู้ที่สนใใจได้ศึกษาเรียนรู
ย ้ และนําไปปปรับประยุกต์ตใช้ให้เหมาะสสมกับบริบท และตรงตามค
แ
วามต้องการยัยังประโยชน์
ให้เกิดขึ้นต่อการพัฒนาคุ
ฒ ณภาพการศึกษาและกการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างทัทั่วถึง ต่อเนื่อง และมากยิ่งขึ้นต่อไป
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• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

162

• การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย

169

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชีวิตพืช

178

• สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2

186

• การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

193

• การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียนต่อคุณลักษณะใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

199

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”

หน้า
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA

205

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม

211

• ความหลากหลายของผักพื้นบ้านบางหมู่บ้านในตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

221

• การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

227

• การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

237

• ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทําโครงงานคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

244

• การจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์ที่มีต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน

245

• การสร้างและพัฒนาชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

246

• รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นครูนักวิจัย

247

• การพัฒนาการสอนศิลปะไทยในท้องถิ่นของวัดลําพญา โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

248

• การพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ทักษะการบวกเศษส่วน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

249

• การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ วิชางานเครื่องล่างยานยนต์
(3101 - 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

250

• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชางานบ้าน ง 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบํารุง

251

• การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

252

• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

253

• การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”

หน้า
• การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โลกและอวกาศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

255

• การพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน วิชา ว 42102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

256

• การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

257

• การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

258

• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1
ด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward Design

259

• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

260

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยบทเรียนออนไลน์

261

• การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ภาคผนวก

262
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• คําสั่งคุรุสภาที่ 29/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7

264

• คําสั่งคุรุสภาที่ 234/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 8

269

• คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ 77/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของคุรุสภา

273

• ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ครั้งที่ 7

274

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ก

กําหนดการประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจําปี 2555
“การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ”
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
จัดโดย
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
วันพุธที่ 12 กันยายน 2555
07.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น ABCD ชั้น 1
09.00 – 10.00 น.

พิธเี ปิดการประชุมและการมอบรางวัลผลงานวิจัยของคุรสุ ภา
ประธานเปิด : ประธานกรรมการคุรุสภา
ผู้กล่าวรายงาน : ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องคอนเวนชั่น BCD ชั้น 1

10.00 – 11.30 น.

การอภิปรายพิเศษ
เรื่อง “เส้นทางสู่คุณภาพของการวิจัย”
โดย 1. ดร.ดิเรก พรสีมา
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ผู้ดําเนินรายการ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ณ ห้องคอนเวนชั่น BCD ชั้น 1

11.30– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.35 น.

การนําเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จํานวน 5 ห้อง
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” (11 เรือ่ ง)
ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” (6 เรื่อง)
ห้องคอนเวนชั่น D ชั้น 1 “งานวิจัยผู้บริหาร” (7 เรื่อง)
ห้องการ์เด้นท์ 2 ชั้น 2 “งานวิจัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” (4 เรื่อง)
ห้องพีโอนี 6 – 7 ชั้น 2 “งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา” (8 เรื่อง)
คลินิกวิจัย : การให้คําปรึกษาและแนะนํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการบริหารการศึกษา
ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 2

ข การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
13.00 – 17.35 น.

คณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ ประจําปี 2555
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น ABCD และภายในห้องคอนเวนชั่น A ชั้น 1

14.30 – 15.00 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
07.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น ABCD ชั้น 1
09.00 – 10.30 น.

การบรรยายธรรม
เรื่อง “ธรรมวิจัย”
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, Ph.D)
ณ ห้องคอนเวนชั่น BCD ชั้น 1

10.30 – 12.00 น.

เปิดโลกกว้าง......งานวิจัย
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1 “การออกแบบงานวิจยั เพื่อความเป็นครูมอื อาชีพ”
โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสขุ วัฒนานันท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 “การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
โดย 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
2. ดร.เก็จกนก เอื้อวงษ์
3. ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2 “การทําวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มคี วามต้องการพิเศษ”
โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รัตนกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรทุ ธ์วงศ์
คลินิกวิจัย : การให้คําปรึกษาและแนะนํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการบริหารการศึกษา
ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 2

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

การนําเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จํานวน 3 ห้อง
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” (6 เรื่อง)
ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม” (5 เรื่อง)
ห้องคอนเวนชั่น D ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” (5 เรื่อง)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ค
13.00 – 15.30 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ลงานนวัตกรรมสถานศึกษา จํานวน 2 ห้อง
ห้องการ์เด้นท์ 2 ขั้น 2 “ASEAN FOCUS : การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย
1. ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
2. ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ผู้ดําเนินรายการ
นายถวัลย์ มาศจรัส
ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2 “เหลียวหลัง...แลหน้า : นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารสถานศึกษา”
โดย
1. ดร.วรรณา ช่องดารากุล
2. ดร.วิทยา ศรีชมภู
3. ผูแ้ ทนสถานศึกษาต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
ผู้ดําเนินรายการ
นายบุญช่วย ทองศรี
การนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นงานวิจัยของคุรสุ ภา จํานวน 1 ห้อง
ห้องพีโอนี 4 ชั้น 2
“มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ”
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ
และนิทรรศการนวัตกรรมสถานศึกษา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น ABCD และภายในห้องคอนเวนชั่น A ชั้น 1

15.30. – 16.45 น.

การเสวนา
เรื่อง “คุณภาพการวิจัยทีพ่ ร้อมรับกับสถานการณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน”
โดย 1. ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
2. ดร.อุทัย ดุลยเกษม
ผู้ดําเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
ณ ห้องคอนเวนชั่น BCD ชั้น 1

16.45 – 17.30 น.

การประกาศผลรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี 2555
และปิดการประชุม
โดย ดร.องค์กร อมรสิรินันท์
เลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องคอนเวนชั่น BCD ชั้น 1
**************************************************

หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

ง การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ตารางการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในห้องประชุมย่อย
วันพุธที่ 12 กันยายน 2555
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.35 น. จํานวน 5 ห้อง
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”
: รองศาสตราจารย์ศิลปชัย บูรณพาณิช
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
: นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

รายงานการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

13.00 – 13.25 น. วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
13.25 – 13.50 น.
13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.
14.40 – 15.05 น.
15.05 – 15.30 น.
15.30 – 15.55 น.
15.55 – 16.20 น.
16.20 – 16.45 น.
16.45 – 17.10 น.
17.10 – 17.35 น.

พรรณิภา เห็มสมัคร
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุม่ ร่วมมือที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วรรณภา ชื่นนอก
การพัฒนาการจัดการเรียนรูด้ ้วยการออกแบบย้อนกลับ วิชาเคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
นภาพร พินิจ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พิพธุ พงษ์ แนวทอง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่
จันทร์ดี ดีฝนั้
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
วรางค์ภัทร์ สุขเรือน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พวงลักษณ์ เผ่าต๊ะใจ
การเรียนรูต้ ามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดวงเดือน แสงวิเศษ
ความหลากหลายของผักพื้นบ้านบางหมู่บา้ นในตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วุฒิชัย ยอดศร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช
พิศมร อินทรวัฒน์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เพ็ญสุดา แข็งกลาง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” จ
ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
: รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
: ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี

เวลา

ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาคณิตศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

13.00 – 13.25 น. โดยการเรียนแบบ CLA Model
13.25 – 13.50 น.
13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.
14.40 – 15.05 น.
15.05 – 15.30 น.

นิพล อินนอก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM โดยยึดหลักแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (brain Based Learning: BBL) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
กฤษกร จีรัง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง
วรานันท์ สาครินทร์
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม่ และผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือแบบแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธ์ (STAD)
ปภาวรินทร์ ศรีจําปา
การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควส เรือ่ ง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บังอร สุริยคุปต์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ CIPPA MODEL
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สุกานดา มีสุวรรณ์

ห้องคอนเวนชั่น D ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา
13.00 – 13.25 น.
13.25 – 13.50 น.
13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.
14.40 – 15.05 น.
15.05 – 15.30 น.
15.30 – 15.55 น.

“งานวิจัยผู้บริหาร”
: รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
: รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
: รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเขต 2
จําเริญ จิตรหลัง
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชัน้ เรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาบุรีรมั ย์ เขต 1
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม
ยุทธการ เสนากลาง
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
อุทัยวรรณ พงษ์อร่าม
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาติชาย เกตุพรหม
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
วีระพงษ์ เดชบุญ
ปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้
จําเริญ จิตรหลัง

ฉ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ห้องการ์เด้นท์ 2 ชั้น 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ

“งานวิจัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
: ดร.เก็จกนก เอื้อวงษ์
: ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก

เวลา
13.00 – 13.25 น.

13.25 – 13.50 น.
13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.

ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลนและความตระหนักต่อป่าชายเลน
ของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ลูกนนทรีอาสา
ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียนต่อคุณลักษณะใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้านการปรับตัวและการดํารงชีวติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายหลวง
รัชฎาพร ศักดิ์เศรณี
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ ที่มีตอ่ ความรูค้ วามเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พจนี ศิริวรรณ

ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา
13.00 – 13.25 น.

13.25 – 13.50 น.

13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.

14.40 – 15.05 น.

15.05 – 15.30 น.

“งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา”
: รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร สิงหทัต/รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีพสุมน รังสยาธร
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์/ดร.วันเพ็ญ ผ่องกาย
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง พีชคณิตบูลนี วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan)
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2201 - 2204 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ
สุภรณ์ ช้างงาเนียม
ผลการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุทมี่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
จําเริญ ธีรัชกุล
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้: การใช้สถานการณ์จริง
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการฝึกลงทุนในตลาดหุ้นจําลอง
กัญญ์พิดา สุขสง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100 - 1001) ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่ได้รับการจัดการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ
กับการสอนตามปกติ
ชลิต ล้วนศิริ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับนักเรียน
สาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่เรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
สานันท์ คงแก้ว

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ช
ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2

“งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา” (ต่อ)

เวลา

ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของวิชาธุรกิจทัว่ ไปโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ TGT
เรื่อง รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ
15.30 – 15.55 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จําลอง
15.55 – 16.20 น. เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทํางานแบบร่วมมือของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
วรวัฒน์ บุญดี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. จํานวน 6 ห้อง
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1
เวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13.00 – 15.00 น. “การออกแบบงานวิจัยเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ”
ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1
เวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13.00 – 15.00 น. “การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2
เวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13.00 – 15.00 น. “การทําวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีความต้องการพิเศษ”
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
: นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนของ P.O.E.

13.00 – 13.25 น. เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จินตนา หลักทอง
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
13.25 – 13.50 น. ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
เอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
13.50 – 14.15 น. เทคโนโลยี และสังคม (STS) เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตะวันฉาย มาตย์นอก
ผลการเรียนรูร้ ายวิชาชีววิทยาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับการจัดการเรียนรู้
14.15 – 14.40 น. โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Researcher - Based Learning)
สถาพร ภูผาใจ

ซ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ห้องคอนเวนชั่น B ชั้น 1
เวลา

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” (ต่อ)
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์
14.40 – 15.05 น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง ไฟฟ้า
สุมาลี บัวเล็ก
การศึกษาความท้อถอยทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พสวท.) โรงเรียนสตรีวิทยา
15.05 – 15.30 น. ปีการศึกษา 2554
ปราโมทย์ น้ํายาง

ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
: ดร.ศิริกาญจน์ โกสุมภ์
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน

13.00 – 13.25 น. วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

13.25 – 13.50 น.

13.50 – 14.15 น.
14.15 – 14.40 น.

14.40 – 15.05 น.

อภิญญา การิกาญจน์
การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นันทนา วงศ์สมิตกุล
การจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธกี ารทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฐานิตา อ้วนเส็ง
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จําเนียร ศรีเหลือบ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมการทําความดี ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุม่
กับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซมึ
นาคน้อย บุตรประเสริฐ

ห้องคอนเวนชั่น D ชั้น 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน รุ่งเรืองธรรม/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
: ดร.วารุณี ลัภนโชคดี/ดร.พิกุล เอกวรางกูร
ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
13.00 – 13.25 น. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

วัชรินทร์ รัตตะมณี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
13.25 – 13.50 น. รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
สุวิมล พงษ์พนั ธ์

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ฌ
ห้องคอนเวนชั่น D ชั้น 1

“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” (ต่อ)

เวลา

ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สระพาสนุก เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรูส้ ระเปลี่ยนรูป
13.50 – 14.15 น. และสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ดวงใจ จันทะเสน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการแสวงหา และการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง บูรณาการหลักปรัชญา
14.15 – 14.40 น. ของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัฒนา ศรีวงษ์ชัย
ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารเรียนรูแ้ บบ SYNECTICE เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
14.40 – 15.05 น.
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สมพร นามไพร

ห้องการ์เด้นท์ 2 ชั้น 2
เวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13.00 – 15.00 น. ASEAN FOCUS : การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ห้องพีโอนี 6 - 7 ชั้น 2
เวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13.00 – 15.00 น. “เหลียวหลัง..แลหน้า : นวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษา”
ห้องพีโอนี 4 ชั้น 2

“งานวิจัยมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา”

เวลา

ผลงานวิจัย /ผู้นําเสนอ
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 5 สาขาวิชา

13.00 – 15.00 น.

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 5 สาขาวิชา
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ญ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ประจําปี 2555
ภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
พรไพร เผ่าอินทร์จนั ทร์
การจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์ที่มีต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
สุมน คณานิตย์
การสร้างและพัฒนาชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิลาวัลย์ สุรยิ ะฉาย
รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นครูนักวิจัย
เจริญ กาญจนะ
การพัฒนาการสอนศิลปะไทยในท้องถิ่นของวัดลําพญา โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิลป์) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
อุษา ทองจันทา
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ทักษะการบวกเศษส่วน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สรัญญา เอี่ยมจ้อย
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ วิชา งานเครื่องล่างยานยนต์ (3101 - 2006)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิชัย กงพลนันท์
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชางานบ้าน
ง 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบํารุง
วรรณิการ์ วงศ์มยุรา
การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
อภันตรี คะเณวัน
การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
อารมณ์ จันทร์ลาม

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ฎ
การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น เรือ่ ง โลกและอวกาศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รุ่งทิพย์ วงค์ภูมี
การพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน วิชา ว 42102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
พิศมัย พานโฮม
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
สมนึก สีเขียวแก่
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อังศวีร์ ภิรมย์วงศ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1
ด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward Design
นาคน้อย บุตรประเสริฐ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
จํานง ภู่ศรีสลับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยบทเรียนออนไลน์
อุมาพร ไชยจําเริญ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
พรสวรรค์ วินิจสร
ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศุภวัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิชาศาสนา 3 ส 22103 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อภิญญา การิกาญจน์
การใช้พลังร่วมนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์

ฏ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
การพัฒนาบทปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น (แย้) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
อรุณรุ่ง พงษ์ศรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาสังคมศึกษา
เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วราภรณ์ รุ่งรัศมี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สุรีย์ เชยคนชม
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทัศนศิลป์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Kodu games lab
รณชิต นราพันธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การคิดวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยใช้ชุดกิจกรรมและสือ่ จากโปรแกรม Yenka Science Physics
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชอุดม
เพ็ญสุดา แข็งกลาง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนทบทวน
โดยใช้ eDLTV สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
เบญจวรรณ ศรีเธาว์
ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบชี้แนะต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี 2 และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ขุนทอง คล้ายทอง
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นด้วยของเล่นพื้นบ้านต่อความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
อรอุรา นภาพันธ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิพากษ์วิจารณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
แก่นจันทร์ ทอนศรี

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 1

ทิศทางการวิจัยการศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ทัศนะบางประการ*
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ**์
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : ทะเลสีน้ําเงิน ?
ต้องยอมรับว่าในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา วงการต่าง ๆ รวมทั้งวงการศึกษาได้ให้ความสนใจประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) มากขึ้น อย่า งเห็น ได้ชัด ทั้ง นี้ สั ง เกตได้จ ากการจัด กิ จ กรรมและแสดง
ความเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายมาเป็นลําดับ เช่น มีการแต่งตั้งคณะบุคคล หรือกําหนดให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ มีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด
ความเห็น ผลิตเอกสารเผยแพร่ จัดรายการผ่านสื่อสารมวลชน และมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
องค์การ และกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีเป้าหมาย
ตามที่คิดได้และทําได้กันอย่างกว้างขวาง หากกระแสดังกล่าวนี้ยังคงมีต่อเนื่องไปอีกในระยะ 2 ปีกว่าที่เหลืออยู่
ก็จะเป็นการนับถอยหลังของการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการศึกษาไทย ที่จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก (External Forces) และอาจจะนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ผนวกกับแรงกดดันจากภายใน (Internal Forces) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ได้ดําเนินมาร่วมทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
คือ “เก่ง ดี และมีความสุข” นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนที่จะสะท้อนความเก่ง
ของนักเรียนในยุคปฏิรูปที่ปรากฏต่อสาธารณะในระยะเวลาที่ผ่านมายังน่าเป็นห่วงอยู่มาก ส่วนในด้านความประพฤติ
ที่แสดงถึงความเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุขนั้น ก็ไม่มีหลักฐานที่จะพอยืนยันได้ว่าเป็นความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ในทางตรงกันข้าม
กลับพบว่า เด็กนักเรียนและเยาวชนบางส่วนกําลังประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว หรือมีส่วนสร้างปัญหาเสียเอง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะหาหลักฐานและสถิติมาอ้างอิงได้ไม่ยากนัก
ในขณะที่เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ประสบความสําเร็จก็คือ
“การเตรียมคนไทย” ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 และ
กลไกสําคัญในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวก็คือ “การศึกษา” นั่นเอง
ประเด็ น ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งร่ ว มกั น พิ จ ารณาก็ คื อ
การศึกษาไทยมีความพร้อมเพียงใดที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น “เรา” มีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นแรงกดดันภายใน และเป็น “งานเก่า”
ให้ไปถึงเป้าหมายหรือยัง จะใช้เวลาอีกกี่ปี หรือปฏิรูปอีกกี่รอบจึงจะเห็นผล คําตอบที่พอจะคาดเดาได้ก็คือ
อาจจะทําไปเรียนรู้ไป หรือขยายเวลาออกไปตามสถานการณ์ ถ้าทุกฝ่ายยังเห็นว่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ในการปฏิรูปการศึกษาถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไป แต่สําหรับการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็น “งานใหม่” นั้น ได้มีการจัดทํา “ข้อตกลง” ไว้อย่างชัดเจน

*

ข้อคิด ความเห็นและทัศนะต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเรื่องของบุคคล สถาบันการศึกษาที่ผู้เขียนให้คําปรึกษา
ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยและรับผิดชอบ
**
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
และมี “แผนที่นําทาง” (Roadmap)1 “แผนปฏิบัติการ”(Action Plans)2 และ “พิมพ์เขียว” (Blueprint)3
สําหรับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและให้ความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน
ไว้เรียบร้อยแล้ว และในแต่ละช่วงเวลา หากมีความจําเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกันเฉพาะด้านเพิ่มเติมก็อาจมี
แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement)4 ที่เกิดจากการประชุมแต่ละครั้งได้อีก ประการสําคัญก็คือ หากไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อตกลงที่ทุกประเทศยอมรับกันไว้แล้ว หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2558 ประชาคมอาเซียน
จะเกิดขึ้นและมีผลบังคับตามข้อตกลงและแนวทางความร่วมมือที่ปรากฏใน “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter)
นอกจากนี้ เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นแล้ว จะมีพันธกรณีสืบเนื่อง ทั้งในด้านขอบเขตพื้นที่และเนื้อหาสาระ
ของความร่วมมือเพิ่มเติมอีกหลายประการ อาทิ ความร่วมมือของ ASEAN+3 (อาเซียนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) ASEAN+6 (อาเซียน+3 และอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
WTO (World Trade Organization) และ GATS (General Agreement on Trade in Services) เป็นต้น
เงื่ อ นไขและแนวปฏิบั ติต ามข้ อ ตกลงภายใต้ก รอบความร่ว มมื อ เหล่ า นี้ เ ป็ น เสมื อ นพัน ธะสัญ ญาร่ว มกัน
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งยืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวม
ส่วนในแต่ละประเทศสมาชิกจะได้หรือเสียประโยชน์มากน้อยอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับสภาพและความพร้อม
ของประเทศนั้นเป็นสําคัญ ผลกระทบของการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจึงอาจไม่ใช่ “สวรรค์” หรือ
“ทางสายด่วน” สู่ความรุ่งโรจน์เสมอไป หากประเทศสมาชิกใดไม่เตรียมตัว หรือเตรียมตัวไม่ดีพอ การเปิดประเทศ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ก็อาจจะกลายเป็นที่รองรับปัญหา หรือสร้างปัญหาให้กับประชาคมก็เป็นได้
ถ้าถามว่าประเทศใดจะได้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนมากที่สุด คําตอบสั้น ๆ ก็คือ “ประเทศที่มี
ความพร้อม” คือ พร้อมทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมในด้านประชากรและบุคลากร
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ “ความเป็นสากล” หรือ “ความเป็นอาเซียน” ของคนในประเทศนั้น
พร้อมในด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ระบบ ระเบียบ และกฎกติกาในการทํางานและ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาติดต่อค้าขาย และไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ถ้าจะถามต่ออีกว่าประเทศไทย
มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เหล่านั้นหรือยัง ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยอาจจะไม่ใช่
ประเทศที่จะได้หรือเสียประโยชน์จากประชาคมอาเซียนมากที่สุด เพราะประเทศไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
หลายประการ บางอย่างเราก็ได้เปรียบ ในขณะที่เราเสียเปรียบในอีกหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
และศักยภาพของคนไทยเอง5 หากการกําหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองคาพยพของประเทศ รวมทั้งการ
จัดการศึกษาไม่ถูกต้อง อาจจะมีส่วนทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการรวมตัว
กันเป็นประชาคมในครั้งนี้ไปอย่างน่าเสียดาย
1

The ASEAN Secretariat. (2009). Roadmap for an ASEAN Community 2009 - 2015.
http://www/aseansec.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf
2
เช่น แผนปฏิบัติการเวียงจันท์. The ASEAN Secretariat.(2004). Vientiane Action Programme.
http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf
3
เช่น พิมพ์เขียวด้านสังคมและวัฒนธรรม. The ASEAN Secretariat.(2009). ASEAN Socio - Cultural Community
Blueprint. http://www.aseansec.org/5187-19.pdf
4
เช่น แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีศึกษา. The ASEAN Secretariat. (2012). Joint Statement of the
Seventh ASEAN Education Ministers Meeting.
http://www.aseansec.org/documents/Joint%20Statement%20of%20the%20Seventh%20ASEAN%20Educati
on%20Ministers%20Meeting.pdf
5
ตัวอย่างของการชี้ประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทย สามารถดูได้จาก เพชร เหมือนพันธ์. (2555).
“ขีดความสามารถของคนไทยในเวทีอาเซียนในอีกหนึ่งทศวรรษ,” คอลัมน์กระแสทรรศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 หน้า 7

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 3
ความเข้าใจของหลาย ๆ ฝ่ายอาจจะเห็นว่าทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทย หรือประเทศ
สมาชิกอื่น อาจไม่ใช่ของใหม่ หรือต้องทําอะไรนอกเหนือความคาดหมายนัก เพราะมีกรอบการดําเนินงาน
ของทั้ง 3 เสาหลักเป็นธง (Flagship) ในการทํางานอยู่แล้ว ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จ
มากกว่า ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า แม้เราจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง (What to do) แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะบางอย่างที่คิดว่าใช่ในขั้นวางแผน พอนําไปสู่การปฏิบัติจริงภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอาจไม่ใช่ก็ได้
จําเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการทํางาน
ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การที่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างคงไม่พอ ต้องรู้และเข้าใจ (อย่างมืออาชีพ) ด้วยว่า
แต่ละเรื่องที่จะต้องทํานั้นจะทําอย่างไร (How to do) การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้เป็นการก้าวเข้าสู่
สถานการณ์ใหม่และไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หากมองในเชิงธุรกิจแล้ว คงไม่แตกต่างไปจากการก้าวเข้าสู่
“ทะเลสีน้ําเงิน” (Blue Ocean) มากนัก การทํางานอย่างเดิมอาจไม่เพียงพอ จําเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ
(Innovation) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่และสถานการณ์ใหม่ วิธีการที่เหมาะสมในการหาคําตอบสําหรับ
ประเด็นเหล่านี้คงหนีไม่พ้น “การวิจัย”
ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจจะนําเสนอประเด็นทางการศึกษาและบริบทที่เกี่ยวข้องบางประการ ที่เห็นว่า
มีความสําคัญและจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน โดยจะพยายามเสนอทัศนะว่า
ในแต่ ล ะประเด็ น เหล่ า นั้ น การวิ จั ย จะเข้ า ไปมี บ ทบาทได้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มตั ว เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
การขับเคลื่อน 3 เสาหลักด้วยการศึกษา
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคม
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็น 3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซียน
(Three Pillars of ASEAN Community) ในการดําเนินงานของแต่ละเสาหลักดังกล่าวอาศัยยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นมาตรการร่วมและมาตรการเฉพาะของแต่ละด้าน6 ในการประชุม
สุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 15 ได้มีการรับรอง “ปฏิญญาชะอํา - หัวหิน” ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการศึกษา แผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2552 - 2558) และแผนปฏิบัติงานสําหรับข้อริเริ่มเพื่อ
การรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 2 ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นกุญแจสําคัญต่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน7 โดยได้กําหนดให้การศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของ 3 เสาหลัก
ไว้หลายประการ อาทิ8
• การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
• การตระหนักถึงคุณค่าและค่านิยมทางวัฒนธรรม
• การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่สนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
• การสร้างความตระหนักในอัตลักษณ์อาเซียน
• การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน เป็นต้น
6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The ASEAN Secretariat. (2009). Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015. อ้างแล้ว.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10. (2555). ปฎิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน 2552 - 2558.
http://www.strategy10.moe.go.th/asean/index.php?option=com_contents&view.
8
อ้างแล้ว
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4 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยมีการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานหลัก
นําไปเป็นแนวในการจัดทําแผนปฏิบัติการ9 และในปัจจุบัน (2555) กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดจุดเน้นที่จะ
ดําเนินการในระยะของแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ10
• การลดอัตราการไม่รู้หนังสือ โดยส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล การศึกษานอกระบบ การเรียน
จากศูนย์การเรียนชุมชน (Community Learning Centers : CLCs) และการจัดทําหลักสูตร
มาตรฐานอาเซียน
• การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน
การพัฒนาครู และสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
• การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสายอาชีพให้ตรงกับตลาดแรงงาน และนโยบายการพัฒนาประเทศ
และภูมิภาค
• การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียน
ในสาระวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตบุคลากร
• การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ในความเป็นจริงแล้วต้องเตรียมทั้ง
“คนไทย” และ “ประเทศไทย” ในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ระเบียบ กฎหมาย และ
การประพฤติปฏิบัติของภาคราชการ เอกชน และประชาชน ภารกิจหลักเฉพาะส่วนของการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกิจที่สําคัญยิ่งก็คือการเตรียมคนไทยทั้งประเทศให้มี “ความพร้อม” ให้มากที่สุดก่อนจะถึงปี พ.ศ. 2558
ซึ่งในตอนต่อไป ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นที่ท้าทายในการเตรียมการดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาท
และทิศทางของการวิจัยว่าจะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้หรือไม่ อย่างไร
ทิศทางการวิจัย
หากพิจารณาภาระงาน (Tasks) ที่กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามกรอบของแผนปฏิบัติการ 3 ปี
ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรใหม่ บางเรื่องเป็นเรื่องปกติและรับรู้กันมานาน ถือเป็นเสมือน
“การบ้านเก่า” ที่ยังทําไม่เสร็จ เช่น การลดอัตราการไม่รู้หนังสือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การผลิตนักศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีภาระงานอีกหลายอย่างที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ หรือค่อนข้างใหม่ หรืออาจจะ
เป็นเรื่องเก่าจากที่อื่นแต่ยังใหม่สําหรับวงการศึกษาไทย เช่น หลักสูตรมาตรฐานอาเซียน การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ on - line และ/หรือ off - line เป็นต้น
การที่จะบอกว่าการวิจัยว่าจะมีบทบาทอย่างไรและอยู่ในรูปแบบใดนั้น อาจจะพิจารณาได้จากเป้าหมาย
และภาระงานที่จะต้องทําเป็นประการสําคัญ ตัวอย่างเช่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซีย น สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้กํา หนดคุณ ลัก ษณะของเด็ก ไทย

9

อ้างแล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูไทย. (2555). การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ.
http://www.kruthai.info/view.php?article_id=1724.
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 5
ที่พึงประสงค์ไว้แล้วว่าจะต้องมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่เหมาะสม11 โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน ประชาคมอาเซียน ทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน) ความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพและยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและความเป็นอาเซียน เป็นต้น หากเรารู้
และสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้สําเร็จการศึกษาออกมาแล้วมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวได้ก็อาจไม่จําเป็นต้องทําการวิจัย หรือหากจะทําก็อาจมุ่งค้นหาคําอธิบายว่าเราทําได้สําเร็จเพราะอะไร
อย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนเหตุปัจจัยนั้น ๆ ให้มากขึ้น หรือนําไปกําหนดเป็นนโยบาย
ทางการศึกษาต่อไป
ในทางตรงกั น ข้ า ม หากผล (Outputs) ของการจั ด การศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด
ประเด็นคําถาม ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิจัยว่าทําไมคุณลักษณะที่อยากได้ อยากเห็น จึงไม่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ซึ่งดูเหมือนว่าระบบการศึกษาไทยกําลังเผชิญกับสภาพนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เราจึงมักได้ยินคําถาม
ที่กวนใจผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษาของชาติอยู่บ่อย ๆ ว่า การศึกษาไทยมีปัจจัย (Inputs) ในการทํางานไม่แพ้
ประเทศอื่น โดยได้รับเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล มีครูที่มีวุฒิการศึกษาสูง มีตําแหน่งทางวิชาการและ
มีค่าตอบแทนพอ ๆ กับเงินเดือน และเด็กนักเรียนก็มีชั่วโมงเรียนยาวนาน มีการเรียนพิเศษและกวดวิชาในช่วงก่อน
และหลังเรียนในโรงเรียนจนแทบไม่ได้หยุดพัก แต่ทําไมผลการเรียนจึงตกต่ํา ปัญหาคืออะไร อยู่ที่กระบวนการ
(Process) จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ หรืออยู่ที่ตัวเด็ก การหาคําตอบของคําถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป และเครื่องมือสําคัญที่สามารถใช้เป็น “ตัวช่วย” ในการหาคําตอบก็คือการวิจัย โดยเฉพาะ
การวิจัยในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน แต่เท่าที่ผ่านมาเราได้ปล่อยให้มือใหม่ หรือมือสมัครเล่นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวิจัยในระดับดังกล่าวนี้มากและนานจนเกินไป ทําให้งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร12 ทั้งนี้
อาจจะเป็ น เพราะไม่ มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และชี้ ท างที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและทั่ ว ถึ ง
เมื่อการศึกษาไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนแล้ว เราคงจะปล่อยให้ครูและโรงเรียนกระโดดลงไปใน
“ทะเลสีน้ําเงิน” ตามลําพังไม่ได้แล้ว ทิศทางการวิจัยที่ผู้เขียนมองเห็นน่าจะเป็นการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน (School - Based) และในห้องเรียน (Classroom - Based) เนื่องจากว่าเรารู้เป้าหมายของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้วว่าเราต้องพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะอย่างไร ประเด็นหลักจึงอยู่ที่ว่า เราจะทําอย่างไร
หากมีการนําแนวคิดและกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการทํางานก็จะมีส่วนให้การ
หาคําตอบง่ายขึ้น ทิศทางการวิจัยการศึกษาจึงต้องมุ่งไปที่โรงเรียนและห้องเรียน
ต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า เท่าที่ผ่านมาการวิจัยในบ้านเมืองเรายังอยู่ในวงจํากัด อยู่ในแวดวง
นั ก วิ ช าการและสถาบั น การศึ ก ษา การวิ จั ย บางส่ ว นทํ า ตามความสนใจของผู้ วิ จั ย เพื่ อ เป็ น ผลงานและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ไม่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาในสถานการณ์จริง จึงนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างน้อย
ไม่มีความต่อเนื่องและขยายผล ฝ่ายผู้ปฏิบัติก็ขาดองค์ความรู้และทักษะทางการวิจัย จึงทํางานในสนามโดยขาด
การสนับสนุนทางวิชาการที่เพียงพอ แม้จะมีสถาบันการศึกษาขั้นสูงกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ก็ ไ ม่มี ส่ว นช่ ว ยให้ศั ก ยภาพทางวิ ช าการของโรงเรีย นที่ ตั้ง รายล้อ มสถาบั น การศึก ษาเหล่ านั้ น ดี ขึ้ น อย่า งมี
นัยสําคัญ บางโรงเรียนอาจจะมีครูสอนดี สอนเก่ง หรือผู้บริหารที่มีความคิดก้าวหน้าอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับ
11

ดูรายละเอียดได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554). แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษา. http://social.obec.go.th/library/document/asean/book01/section2.pdf.
12
ดูได้จากคุณภาพของผลงานวิจัยที่เสนอต่อคุรุสภาเพื่อนําเสนอในงานประชุมทางวิชาการประจําปีในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

6 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
จํานวนโรงเรียน และนักเรี ยนทั่วประเทศแล้ว ยังไม่สามารถเป็นแรงผลั กให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง หรือมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้ การทํางานแบบเดิม ๆ และวิธีการสอนแบบเก่า ๆ
จึงยังคงมีให้เห็น ผลที่เกิดกับผู้เรียนจึงอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เมื่อจะ
มีการเปิ ดประตูสู่ประชาคมอาเซียน เราต่างยอมรับแล้ วว่ าการศึกษาจะต้องผลิตและพั ฒนาบุค ลากรที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและสถานการณ์ ใ หม่ จึ ง จํ า เป็ น จะต้ อ งจั ด หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหม่ด้วย
อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมิได้หมายความว่าต้องโละของเก่าทุกอย่างทิ้ง
หลายอย่างที่ทําได้ดีอยู่แล้วก็สามารถทําต่อไปได้ แต่บางอย่างที่เหมาะสมเฉพาะกับสภาพเดิม ๆ ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่กําลังเปลี่ยนไป ส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนอะไร อย่างไรนั้น ควรจะมีการส่งเสริมให้
โรงเรียนและครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์และบริบทของตนเอง หรือ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation) ในการทํางาน ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หรือการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) แล้วแต่กรณี รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Study) และการเรียนรู้จากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ด้วย การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้จะเน้นที่การค้นหา “วิธีการ”
(How to do) ว่าจะทําอย่างไรมากกว่าจะกําหนดว่าจะทําอะไร (What to do) ประเด็นสําคัญคือต้องค้นหา
วิธีการที่มีประสิทธิผล (Effective means) พิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการวิจัย มากกว่าวิธีการเชิงสัญลักษณ์
(Symbolic means) ที่อาจจะสร้างความฮือฮาในระยะต้น แต่ไม่สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ ทิศทางในการวิจัยในชั้นเรียน หรือในระดับโรงเรียนจึงควรเน้นการค้นหาวิธีการ
ที่มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นวิธีดั้งเดิมที่เคยทํามาก่อนแล้ว หรือการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป หากมองในแง่ของการจัดการเรียนการสอน ก็หมายความว่าเราสามารถใช้การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสิ่งที่เคยทําตามหลักสูตรเดิม หรือเนื้อหาสาระเดิมควบคู่ไปกับ
การแสวงหา คิดค้ น วิ ธีการใหม่ที่เหมาะสมกับเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้ าง “คนไทยที่มีคุณภาพใหม่”
ที่เหมาะกับประชาคมอาเซียนต่อไป
ข้อสังเกตบางประการ
ต้องยอมรับว่าประชาคมอาเซียนได้สร้างกระแสและปลุกคนไทยให้ตื่นจากการไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของโลกภายนอกได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้กระแสประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)
จะได้รับความสนใจและบดบังกระแสด้านการเมืองและความมั่นคง และด้านสังคมและวัฒนธรรมไปเกือบ
หมดแล้วก็ตาม การเตรียมตัวของทั้ง 3 เสาหลักก็ดําเนินก้าวหน้าไปตามลําดับ ในส่วนของการศึกษา นอกจาก
จะได้รับบทบาทในการสนับสนุนการสร้างประชาคมทั้ง 3 ด้านแล้ว ภายในระบบการศึกษาเองก็มีความตื่นตัว
และเตรียมตัวก้าวหน้าไปพอสมควร ตามที่ได้กล่าวถึงในบางส่วนแล้วในตอนต้นของบทความนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย และการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในครั้งนี้
ประการแรก คือ การเตรียม “คุณภาพคนไทย” โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีนโยบายด้านภาษาต่างประเทศที่ชัดเจนและรับรู้กัน
อย่างกว้างขวาง ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสําคัญและความจําเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ13
บางกรณีถึงกับกล่าวหาว่าไม่เห็นความสําคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ ความเข้าใจและเจตคติแบบนี้
นําไปสู่การไม่ยอมรับและไม่ยอมเรียนรู้ภาษาอื่น เช่น ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการจัดการเรียนการสอน
13

ดูตัวอย่างได้จากการแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 7
ภาษาอังกฤษ เรามีความเชื่อว่าต้องเรียนจากครูที่เป็นเจ้าของภาษาเท่านั้นจึงจะถูกต้อง ถึงกับมีนโยบายจ้างฝรั่ง
มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย ผู้เขียนเห็นว่าการสร้างขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้คนไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะเรียนจากใครก็ได้ ขอให้สื่อสารกับประชากรอาเซียนให้รู้เรื่องก็น่าจะใช้ได้14 และการที่จะให้
คนไทยสามารถรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้นั้น ต้องทําอะไรมากกว่าให้ฝรั่งมาสอน15 ซึ่งอาจจะมีความจําเป็น
ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ประเด็นสําคัญในระยะเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมก็คือ “เราจะสอนภาษาอังกฤษอย่างไรดี”
แต่ในระยะยาวนั้นน่าจะมีคําถามเพิ่มขึ้นว่า “เราจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร” เพราะการแสวงหาความรู้
ในอนาคตควรจะเน้นวิธีการเรียนมากกว่าการสอน และการหาคําตอบที่ดีที่สุดก็คือการวิจัย
ประการที่สอง คือ การสร้างความเป็นอาเซียน ในปัจจุบันไม่แนใจว่าทุกฝ่ายที่ต้องเตรียมคนไทยและ
ประเทศไทยรู้และเข้าใจตรงกันหรือยังว่าอะไรคือ “ความเป็นอาเซียน” ซึ่งคงไม่ได้หมายถึงการเปิดพรมแดน
และรวมประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันในด้านกายภาพเท่านั้น แต่ต้องหมายถึง
การ “เปิดประตู” ในมิติอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะประตูใจให้รับรู้ ยอมรับ และปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเท่าเทียม
การสร้างความเข้าใจว่าความเป็นอาเซียนหมายถึงอะไรอย่างเป็นรูปธรรมนับว่ามีความสําคัญและจําเป็น
และสิ่ง ที่สํา คัญ กว่า ก็คือ จะจัด การเรีย นการสอนอย่า งไรจึง จะสร้า งคุณ ลัก ษณะดัง กล่า วให้เ กิด ขึ้น ได้
อาจจําเป็นต้องทบทวนหลักสูตรสังคมศึกษาในทุกระดับ และเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมของอาเซียน
(ASEAN Multi - culture) หรือกําหนดให้มีการเรียนการสอนวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural Education)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเข้ามาเป็นครูในอนาคตควรจะมีความรู้ความเข้าใจในวิชานี้ทุกคน ถ้าจะทําเรื่องนี้
ให้เห็นผลจริง ๆ นักวิจัยก็มีงานล้นมือแล้ว
ประการสุดท้าย คือ การสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (Research Culture) ซึ่งมิได้หมายความว่าจะต้องมี
วัฒนธรรมการวิจัยสําหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นการเฉพาะ หากแต่หมายถึงการสร้างบรรยากาศ
การตัดสินใจ และวิธีการทํางานการศึกษาในทุกระดับที่อิงผลการวิจัย โดยเฉพาะงานในระดับโรงเรียนและห้องเรียน
เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการวิจัยเป็นเรื่องยาก มีความสลับซับซ้อน เป็นงานของ
นั ก วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ทางวิ ช าการ รายงานวิ จั ย ที่ ทํ า เสร็ จ แล้ ว คนทั่ ว ไปอ่ า นไม่ รู้ เ รื่ อ ง
ผลงานวิจัยจึงอยู่ในวงจํากัดของนักวิจัยด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้จะนําผลงานวิจัยไปแก้ปัญหา
หรือใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่เหมือนกับงานวิจัยด้านการตลาดหรือวงการแพทย์และสาธารณสุขที่แปลภาษา
นักวิจัยเป็นภาษาชาวบ้านผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อการวิจัยถูกจํากัดพื้นที่ให้อยู่ในวงแคบ คนส่วนใหญ่จึงมอง
ไม่เห็นประโยชน์ ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุน ในทางกลับกัน ถ้าสร้างบรรยากาศและขยายการวิจัยให้กว้างขึ้น
มีการวิจัยที่หลากหลาย นําเสนอผลงานที่สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เกี่ยวข้องกับปัญหาในการทํางานและ
มีผ ลกระทบกับ คนหมู่ม าก มีกิจ กรรมและเวทีที่จ ะเผยแพร่แ ลกเปลี่ย นผลงานวิจัย ความรู้ใ นการวิจัย
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โปรดดูการแสดงทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษใน Kirkpatrick, A. (2010). “Learning English in
ASEAN: Myths and Principles,” Language Education in Asia. 1(1), pp.1 - 7. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.5746/LEiA/10/V1/A02/Kirkpatrick (01/08/2012)
15
ผู้เขียนได้เสนอแนวทางบางประการไว้แล้ว ใน ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์. (2555). “โลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน และ
ยุธศาสตร์การศึกษาไทย,” (กําลังเสนอพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
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เกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัย16 สิ่งที่น่าจะทําได้ทันทีก็คือการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยในระดับเขตพื้นที่
การศึก ษา โดยสร้า งเครื อข่ า ยร่ ว มกั น กั บ สถาบัน อุด มศึก ษาในแต่ ล ะภูมิภ าค เพื่อ ทํา หน้า ที่ ใ นการวิจั ย
เป็นพี่เลี้ยงในการวิจัยให้โรงเรียน พัฒนานักวิจัยและขยายเครือข่ายการวิจัยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
และแปลผลการวิจัยให้ทั้งผู้ที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและนักปฏิบัติเข้าใจและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการทํางานในชีวิตจริงได้ ก็จะช่วยให้การวิจัยได้รับการยอมรับและอํานวยประโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จริง
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งานวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
บทนํา
“ประเทศไทยเป็ น ผู้ นํ า ในการก่ อ ตั้ ง สมาคมอาเซี ย น มี ศั ก ยภาพในการเป็ น แกนนํ า ในการสร้ า ง
ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความ
เจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ17” ข้อความนี้เป็นความจริงส่วนหนึ่ง และเป็นความคาดหวัง
อีกส่วนหนึ่ง การมีศักยภาพเป็นแกนนําในการสร้างประชาคมอาเซียน จําเป็นต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ อย่าง
ที่แน่นอน คือ ความพร้อมในด้านทรัพยากร โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ ซึ่งต้องเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเป็นผู้นําที่ได้รับการยอมรับในประชาคมอาเซียนและสากลอย่างสมภาคภูมิ
นี่เป็นประเด็นที่ท้าทายคนไทย เพราะเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงของชาติที่ต้องสร้างหลักประกันของการพัฒนา
ให้บรรลุความจริงที่เท่าเทียมกันในสังคมประเทศ งานนี้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ ต้องมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทย ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ถึง อุดมศึกษา และที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ที่รัฐต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณภาพคนไทยที่ว่านี้ ไม่ได้แสดงด้วยจํานวนปีที่อยู่ในระบบการศึกษา
แต่รวมคุณลักษณะและศักยภาพการเรียนรู้ คือ มีความรู้ ทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทําเป็น มีเหตุผล และรู้จัก
การคิดวิเคราะห์ ให้พร้อมดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
คําถามที่พบในสื่อสังคมหลายวงการ คือ เราจะพร้อมเมื่อไร ทันปี พ.ศ. 2558 หรือไม่ บทความนี้
ผู้เขียนใคร่ขอมีส่วนร่วมคิดด้วยการเสนอแนวทางสร้างเสริมเยาวชนผ่านกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ
ในโอกาสการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2555 ขณะเดียวกันก็หวังว่ากลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรับรู้และร่วมกันสร้างพลังให้เกิดแก่คนไทยทั้งประเทศ ให้ไทยได้เป็นผู้นําของประชาคมอาเซียน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
มองภาพปัจจุบันนําทางพัฒนาสู่เป้าหมาย
ลองพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับ
การจัดการศึกษาที่จะสร้างหลักประกันต่อคุณภาพคนไทยสัก 2 แหล่ง แหล่งแรก จากการทดสอบระดับชาติ
(O - NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงปีการศึกษา 2549 - 2552
พบว่า ผลการประเมินผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 คะแนนเฉลี่ยของเกือบทุกวิชาต่ํากว่าร้อยละ 50
ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551 และสุขศึกษา ชั้น ม.6 ปี 2551 เกินร้อยละ 50 เพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึง
ความอ่อนในด้านผลสัมฤทธิ์โดยรวมของประเทศ ส่วนผลการจัดลําดับโรงเรียนเก่งต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปี
(ปีการศึกษา 2548 - 2552) พบว่า โรงเรียนเก่งต่อเนื่องอยู่ในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 80 และอยู่เมืองใหญ่
เช่น เชียงใหม่ สงขลา และตรัง ก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ําในระหว่างเขตพื้นที่ สําหรับแหล่งที่สอง เป็นผล
การประเมินนักเรียนนานาชาติจากการวิเคราะห์ของ อัมมาร สยามวาลา18 และคณะ พบว่า ผลการสอบ
17

“การศึกษา: การสร้างประชาคมอาเซียน 2558” สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.lib.hcu.ac.th/asean/1TheRoleofED-building-ASEANcommunity2015.pdf เข้าอ่าน 2/1/2012
18
อัมมาร สยามวาลา ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่: สู่การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
อย่างยั่งยืน” ในการสัมมนาวิชาการประจําปี 2554 “ยกเครื่องการศึกษาไทย:ศุ่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
15 กุมภาพันธ์ 2555. ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นเทรัลเวิลด์

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 11
วัดทักษะการอ่าน ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จาก PISA19 และผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
และ วิทยาศาสตร์ จาก TIMSS20 มีคะแนนค่อนข้างต่ํา และต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น ไต้หวั่น
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และมาเลเซีย แต่ขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ในกรุงเทพฯ สามารถสอบแข่งขันได้เหรียญรางวัลระดับโลกต่าง ๆ เช่น การแข่งขันโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนด้อยในภาพรวมของประเทศ และความเหลื่อมล้ํา
ทางคุณภาพระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างคุณภาพเยาวชนจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ให้ทั่วถึง ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนที่รับผิดชอบเพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง โดยที่ต้องมองข้ามอุปสรรคจากนโยบายของรัฐหรือองค์กรนอกโรงเรียน..ถ้ามี
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
พระพรมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2538 : 16 - 17) กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์
ที่ฝึกได้และต้องฝึก มนุษย์มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถอาศัยสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดเช่นสัตว์อื่น แต่มนุษย์มีจุดแข็ง
ที่มีความเลิศ ความประเสริฐที่การเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนา หรือการศึกษานี้ มนุษย์จะเจริญงอกงามอย่างแทบจะไม่มี
ที่สิ้นสุด เป็นข้อที่ทําให้มนุษย์เก่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย การศึกษานําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าปัญญา เมื่อมีการศึกษา
เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ก็งอกงามดี ประณีตขึ้นทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ตัวตัดสิน คือ ได้ปัญญา
พอได้ปัญญาแล้วก็เกิดความรู้ เข้าใจ มาพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจให้ทําได้ ทําเป็น วางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งที่
ตนเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างได้ถูกต้องเกิดผลดี”
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู (รวมถึงบุคลากรอื่น ๆ) จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดวางให้ทําหน้าที่
ฝึกผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้ที่ได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อทําหน้าที่นี้ด้วย การศึกษาวิทยาการ
ในศาสตร์ทางการศึกษา และฝึกให้มีความชํานาญในงานบริหาร หรืองานสอน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระบบงานและโอกาสอื่น ๆ ได้รับการส่งเสริมทั้งปัจจัยเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพและเกียรติในสังคม
ความพร้อมของผู้ฝึก เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในระบบการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษานี้จึงเป็นที่
คาดหวังได้ว่าผู้ถูกฝึกจะมีพัฒนาการ มีศักยภาพเป็นกําลังสําคัญของสังคมไทยได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ถือการพัฒนาสถานศึกษาเป็นเป้าหมายความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตราบเท่า ที่ดํา รงตนในตํา แหน่ง หน้า ที่ที่สํา คัญ ยิ่ง นี้ และที่แ น่น อนต้อ งพัฒ นาตนให้มีค วามเป็น มือ อาชีพ
ในการบริหาร สามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียน และชุมชน จนเกิดพลัง
การพัฒนาในระดับประเทศ และขยายสู่ประชาคมอาเซียนตามที่คาดหวังต่อไป
“วิจัย” แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พระพรมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของ “วิจัย” ที่มีความลึกซึ้งในสาระของการพัฒนาปัญญา
เพื่อมนุษยชาติไว้ (2538 : 9 - 11) ว่า
จุดหมายสําคัญของการวิจัย คือ การค้นหาความจริง หาให้เจอความจริง ซึ่งอาจจะหมายถึงการหา
ความหมายที่แท้ของสิ่งนั้น และอีกอย่างหนึ่งคือ ค้นหาสิ่งที่ดี สิ่งที่พึ่งประสงค์ คุณค่า หรือประโยชน์ที่ต้องการ
ตลอดจนกระทั่งว่า ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ดี หรือยังไม่เป็นอย่างที่ประสงค์ ก็หาทางที่จะทําให้มันดี หรือให้ได้ผลอย่างที่
ต้องการ พูดโดยรวบรัดว่ามี 4 แง่ของความหมาย คือ ค้นหาความจริง ค้นหาสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์
ค้นหาทางหรือวิธีที่จะทําให้มันดี และหาวิธีที่จะทําให้สําเร็จ
19

Programme for International student Assessment: PISA ทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี หรือ ชั้นมัธยมปีที่ 4 ในประเทศ
สมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จัดสอบทุก 3 ปี ปี 2009 มีประเทศเข้าร่วมโครงการ 65
ประเทศ
20
Trends in International Mathematics and Science study: TIMESS จัดสอบทุก 4 ปี โดยสมาคมนานาชาติเพื่อการ
ประเมินผลการศึกษา ปี 2011 มีประเทศเข้าร่วมสอบ 64 ประเทศ

12 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
สองอย่างหลังนี้ขอย้ําว่าไม่เหมือนกัน หาทางทําให้ดี กับหาทางทําให้สําเร็จ เวลานี้จะเป็นปัญหามาก
สําหรับโลก ซึ่งเป็นปัญหาของการวิจัย ด้วยว่าจุดหมายอยู่ที่ต้องการจะทําให้ดีหรือทําให้สําเร็จ ความจริง
ตัวที่ต้องการควรจะเป็นว่าทําให้มันดี แต่ทําสิ่งดีนั้นให้สําเร็จ หมายความว่า ความสําเร็จนั้นจะต้องพ่วงมากับ
การที่จะทําให้มันดี แต่เวลานี้มันมีปัญหาเรื่องทําให้สําเร็จเฉย ๆ โดยไม่จําเป็นต้องดี อันนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับ
ปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลย จึงต้องตั้งข้อสังเกตไว้
จะเห็นว่าความหมายวิจัยข้างต้น กับความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีความกลมกลืนอย่างสมฐานะในหน้าที่
แต่ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมี ฉันทะ “ถ้าไม่มีฉันทะอยู่เบื้องหลังแล้วการวิจัยจะไม่สําเร็จผลด้วยดี ถึงแม้จะมีตัวสนับสนุน
เป็นองค์ประกอบอะไรต่าง ๆ ก็ไปไม่ไกล บางทีในที่สุดจะกลายเป็นเรื่องเละเทะไปเหมือนกับกิจการอื่นของสังคม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ถ้ามีตัวความปรารถนาแห่งฉันทะนี้อยู่แล้วจะไปให้ถึงจุดหมายจนได้ ...ถ้าไม่ถึงความจริง
และทําให้มันดีไม่ได้ จะไม่ยอมหยุด” (2538 : 15)
พระพรมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2538 : 122) ย้ํา “ความสําคัญของการทําวิจัย เพื่อนําเราไปสู่
อนาคตที่ดีงามของประเทศไทย ที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่ออนาคตของประเทศของตนเท่านั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชนะ
การแข่งขันในเวทีโลกเท่านั้น แต่เพื่อนํามนุษยชาติทั้งหมดไปสู่ความดีงาม และความมีสันติสุข” ซึ่งจะส่งผลให้
การพัฒนาเยาวชนของเราเพื่อเป็นผู้นําในประชาคมอาเซียนเป็นจริงและยั่งยืน ดังนั้น “ผู้บริหาร - นักวิจัย”
จึงเป็นบุคคลที่มีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
วิจัยปฏิบัติการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าผลงานวิจัยของนักวิชาการหรือนักปฏิบัติในวิชาชีพทางการศึกษา วิทยานิพนธ์
เป็นแบบฝึกหัดวิจัยที่ผู้เรียนต้องฝึกทําให้ได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร เป้าหมายที่สําคัญ คือ ทําให้เสร็จตามเวลา
ที่กําหนด การหวังให้ได้ข้อค้นพบเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง จึงพบบ้างตามศักยภาพของผู้เรียน
และอาจารย์ผู้ควบคุม ส่วนผลงานวิจัยของผู้ปฏิบัติในวิชาชีพโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีจํานวน
มากขึ้น ๆ นั้น ส่วนมากก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์ แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น มีการจัดฝึกอบรม
หลายรูปแบบ และที่สําคัญคือ มีโครงการสําคัญเกิดขึ้น คือ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล21
เป็นโครงการที่บูรณาการหลายมิติ กล่าวคือ ทั้งมิติการบริหารจัดการ มิติการบริหารวิชาการ มิติทางวิชาชีพ
และมิติการพัฒนาปัญญา มีการผลักดันอย่างเป็นระบบจากระดับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โครงการนี้เริ่มพัฒนา
กระบวนทัศน์ สร้างฐานความรู้หลายระดับ และกําหนดแผนดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 มีการวางแผน
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงจากระดับนโยบายถึงระดับสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการมีทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ขณะนี้มีคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล22 ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในโครงการรวม 500 โรงเรียน ภายในแผนดําเนินการของโครงการ
มี ข้ อ กํ า หนดบทบาทและภารกิ จ การยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นสู่ ม าตรฐานสากลของแต่ ล ะส่ ว นงาน
21

“แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล” เป็นเอกสารที่คณะทํางานจาก สพฐ.ได้ทําการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการการดําเนินงานยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย “คู่มือแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล” จํานวน
5 รายการ: ขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการพื้นฐาน ที่ 981/2555 สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 13
พบว่า ในแต่ละส่วนงานมีการบรรจุการวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหนึ่งในการสร้างแนวรุก เช่น ภารกิจข้อ 5
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ วิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลและติดตามประเมินผลการดําเนินการ รายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ภารกิจข้อ 5 และ 6
ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวั ด คือ กํากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผลการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และรายงานผล
การดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ภารกิจข้อ 6 ของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คือ วิจัยและพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนงานสุดท้าย คือ สถานศึกษา กําหนดให้วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรและรูปแบบการสอน เป็นภารกิจข้อ 7 และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ เป็นภารกิจข้อ 8
จากที่กล่าวมานี้ พอจะเห็นแนวโน้มของการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทุกระดับ
ความรับผิดชอบ และเป็นงานวิจัยที่ต้องได้สาระความรู้ความจริงที่จะนําไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ตรวจสอบได้
ด้วยสาธารณชน รูปแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับภาระงานของผู้บริหารและครูเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาตนเองของสถานศึกษา คือ “การวิจัยปฏิบัติการ” และขยับการเรียนรู้ต่อไปเป็น “การวิจัยและพัฒนา”
ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวในบริบทของโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล จะมีโอกาสค้นพบ
ความจริงที่ว่า “โรงเรียนมาตรฐานมีหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนสามารถสร้างมาตรฐานของตนเองจากการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพภายในองค์ ก ร สามารถเร่ งให้ เกิ ดความพร้ อมโดยระดมทรั พยากรรอบด้ านจากแบบอย่ าง
ความสําเร็จที่หลากหลาย” นี่เป็นความเชื่อในกระบวนทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาที่ท้าทายการก้าวไปสู่
ความเป็นผู้นําในสังคมอาเซียนต่อไป
การสร้างความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการวิจัย
นอกจากการพัฒนาความพร้อมด้วยตนเองตามพื้นฐาน และทักษะของคนเป็นครู ผู้เขียนขอเสนอ
ข้อแนะนําของ ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย (2546 : 3 - 13) ที่ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ23 เพื่อให้การทําวิจัยเป็นวิถีชีวิตประจําวันของผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปสาระโดยย่อ
ว่า ผู้บริหารที่จะทําวิจัยต้องรู้เรื่องการบริหารและจัดการบริหารโรงเรียนของตนเสียก่อน พยายามทําโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะสําคัญของการเป็นผู้บริหารและนักวิจัยในคนเดียวกัน
ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการวิจัยที่มีคุณค่า ดังนี้ (1) พัฒนาความเป็นเลิศของบุคคล หมายถึง
ผู้บริหารและทุกคนในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ เสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สร้างสรรค์ผลงาน
และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (2) พัฒนารูปแบบการคิด เป็นวิธีปฏิบัติที่นักวิจัยต้องฝึก ให้เกิดทักษะ
มีลําดับเป็นขั้นบันได ขั้นที่ 1 บันทึกข้อมูลและประสบการณ์ จดบันทึกรายวันและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์
ขั้นที่ 2 จัดระบบข้อมูล จัดระเบียบและคัดสรรสิ่งที่พบ ขั้นที่ 3 ตีความข้อมูล มองในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม
บริบทของโรงเรียน ของชุมชน ขั้นที่ 4 สันนิษฐานเหตุการณ์จากข้อมูลที่ได้ จัดหมวดหมู่และให้ความหมาย
จากขั้นก่อน ขั้นที่ 5 ทําข้อสรุป ซึ่งเป็นความสามารถของสมองที่ได้จากการคิดอย่างเป็นขั้น ขั้นที่ 6 ลงความเห็น
ต่อเหตุการณ์ที่สังเกต เกิดความเชื่อและมั่นใจจากกระบวนการคิด ขั้นที่ 7 ตัดสินใจปฏิบัติต่อสิ่งที่พบเห็น
ทักษะการคิดทั้ง 7 ขั้นนี้ ผู้บริหารและทุกคนในโรงเรียนต้องฝึกและปฏิบัติเป็นระบบ ซึ่งจะนําไปสู่ความเชื่อ
และเกิดการปฏิบัติเป็นนิสัย จนเกิดวงจรสะท้อนกลับ ที่เรียกว่า reflexive thinking คือ การคิดทบทวน
23

2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จัดทําโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อสรรหาผู้บริหารต้นแบบ
ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นตัวอย่างแก่ผู้บริหารอื่นๆ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําความรู้ตลอดจนประสบการณ์ไปพัฒนาสถานศึกษาของตน

14 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
สะท้อนกลับมาเพื่อเลือกข้อมูลใหม่ ตีความใหม่ หาความเชื่อใหม่ สรุปใหม่ นําไปสู่ความเชื่อที่พบ แล้วนําไป
ปฏิบัติเป็นวงจรการพัฒนาการเรียนรู้ (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้บริหารต้องสร้างพลังให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
ให้เกิดความคิดปรารถนาในเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน (4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นลักษณะการทํางาน
เป็นหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (5) การคิดอย่างเป็นระบบ
ทั้ง 5 ขั้นที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีการวิจัย เป็นวิธีการเรียนรู้ และเป็นวิธีการแก้ปัญหา 3 คํานี้เป็นสิ่งเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในโรงเรียนคิดอย่างเป็นระบบก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เกิดปัญญาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้องภายใต้การวิจัย
ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างจริงจัง
การวิจัยประเภทนี้ เรียกว่า “วิจัยปฏิบัติการ” (Action research) ถ้าระบุสถานที่ที่ปฏิบัติ เรียกว่า
วิจัยปฏิบัติการในโรงเรียน (School action research) นักวิจัยอาจเป็นผู้บริหารและคณะทํางาน ที่มุ่งหาคําตอบว่า
แผนปฏิบัติการที่ออกแบบทํางานเพื่อแก้ปัญ หาของโรงเรียนหรือแผนส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน
มีความเหมาะสมหรือต้องปรับแก้อย่างไร ส่วนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research)
นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นครูหรือคณะครูที่มุ่งหาคําตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการสอนหรื อ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และแนวทางการปรับแก้ที่ทําให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับสภาพบริบท
หรื อ เงื่ อ นไขในการเรี ย นการสอนนั้ น ๆ ถ้ า การวิ จั ย ออกแบบการค้ น หาความจริ ง ด้ ว ยการใช้ แ นวร่ ว ม
ในแผนปฏิบัติการ เป็นกระบวนการสร้างเสริมพลังจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรหลายฝ่าย หรือมีบุคคล
ในเครือข่ายหรือแนวร่วม ก็เรียกว่า การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)
การวิจัยปฏิบัติการจึงเป็นวิธีการทางปัญญาที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะพัฒนาการเรียนรู้อย่างอิสระ เป็นไปได้
ภายใต้ เ งื่ อ นไขและบริ บ ทที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะโรงเรี ย น คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ที่ มุ่ ง หาคํ า ตอบ
และแนวทางการพัฒนา คือ การเรียนรู้ของนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือปฏิบัติการ ลักษณะ
งานวิจัยแบบนี้ไม่สามารถสรุปเป็นหลักการหรือทฤษฎี (generalisability) เพื่อใช้อธิบายสภาพปฏิบัติการที่
แตกต่างไป แต่ความรู้จากการวิจัยกรณีศึกษา ซึ่งได้จากความพร้อมพรั่งของข้อมูลที่นําไปสู่การวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติที่ซับซ้อนในปรากฏการณ์ของกรณีที่ศึกษา เป็นคุณค่าที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจริง
ก่อให้เกิดปัญญา ประโยชน์ของการนําไปใช้ ทําได้โดยใช้หลักตรรกะเทียบเคียงเหตุปัจจัยอย่างลุ่มลึกตามธรรมชาติ
ของความซับซ้อนในชีวิตและสังคมแวดล้อม อาจช่วยให้เห็นทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสมได้...ในที่สุดผู้วิจัย
เป็นผู้พัฒนาปัญญา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ในกรณีที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนย่อมได้แนวทางที่จะพัฒนา
ด้วยการตัดสินใจที่ฉลาด เช่นเดียวกัน ถ้านักวิจัยเป็นครูย่อมจะเกิดทักษะที่เกี่ยวข้องที่เรียนรู้มากขึ้น
การสร้างงานวิจัยของผู้บริหาร
ถ้า พิจ ารณาจากข่ า วสารต่อ ไปนี้ เชื่ อว่ า ผู้บ ริ ห ารที่มี ค วามรู้ เ ท่ าทั น ในยุค ข่ า วสารคงไม่ นิ่ง นอนใจ
จากแหล่งข่าว24 การจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 59 ประเทศทั่วโลก ในปีนี้พบว่า
ความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 30 ลดลงจากอันดับที่ 27 เมื่อปี 2554 และอันดับที่ 26
เมื่อปี 2553 เป็นการลดลงทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการทํางานของรัฐบาล ด้านธุรกิจ และโครงสร้าง
พื้นฐาน ในรายงาน The Global Competitiveness Report 2011 - 2012 โดย World Economic Forum (WEF)
ที่สํารวจอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 142 ประเทศ ด้านปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับสุขภาพ
และการศึกษาพื้นฐานของประชาชนได้ลําดับที่ 83 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาประชาชนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด
ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับองค์กร นอกจากนี้
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โพสต์ทูเดย์ ใน: http://www.thai-aec.com/318#ixzz23rgpW7TU อ่านเมื่อ 11 กรกฎาคม 2555

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 15
ยังพบรายงานของ International Institute for Management Development (2003) จัดลําดับความสามารถ
ของไทยในระดับต่ํามาก ขอยกปัจจัยด้านการศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการเพิ่มองค์ความรู้พิเศษ
เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ลําพังความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34 บัญญัติไว้ พบว่าความสามารถ
ด้านภาษาอั งกฤษของเด็กไทยก็ยังอยู่ ในระดับต่ํา อยู่ใ นอันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ํามาก (Very Low Proficiency) และหากเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย
ที่ทําการวิจัยมี 13 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย
รองลงมา คือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย จีน อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซียเวียดนาม ไทย
คาซัคสถาน ตามลําดับ ผู้เสนอข่าวจากที่อ้างถึงแสดงความกังวลว่าน่าตกใจมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ให้ความสําคัญของภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมาก เด็ก ๆ จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานับถึง
มหาวิทยาลัยก็มากกว่า 10 ปี แต่ทําไมภาษาอังกฤษของเด็กไทยถึงยังแพ้เวียดนาม
จากข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ นํ า เสนอ หวั ง กระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารเร่ ง งานวิ จั ย และนํ า ครู พั ฒ นาทั้ ง โรงเรี ย น
เริ่มคําถามวิจัยจากการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หรือแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น บางเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ข้อมูลที่ปรากฏอาจเพียงพอที่จะประมวลนําไปสู่ข้อสรุป
และตัดสินใจได้ ก็ไม่จําเป็นต้องทําขั้นตอนของวิธีวิจัย บางเรื่องที่มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย
หรื อมี ความเสี่ ยงในเรื่องความปลอดภั ย หรือความขัดแย้งในองค์กร อาจต้องหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และ
ตัดสินใจภายในกรอบเวลา ก็จะไม่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาคําตอบ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างระบบ หรือ
รูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการทํางาน จําเป็นต้องอาสาแนวคิดทางวิชาการ ต้องการข้อมูล
เชิงประจักษ์มาสู่คําตอบ ถ้าใช้รูปแบบการทําวิจัยจะทําให้ได้คําตอบที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจในหลักการหรือ
ทฤษฎีทางวิชาการ เสริมสร้างวิชาชีพจากสถานการณ์จริง เติมบรรยากาศความร่วมมือ ความไว้วางใจในองค์กร
เมื่อผู้บริหารสวมบทนักวิจัยคิดทบทวนคุณค่าที่จะได้จากการปฏิบัติและค้นหาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ที่ปฏิบัติด้วยการวิจัยแล้ว ถือว่าได้คําถามวิจัยที่น่าสนใจ น่าทํา ต่อไปให้พิจารณาให้รอบคอบ ถึงความพร้อม
ของแผนปฏิบัติการ ความพร้อมของทีมงาน จะทําให้ขั้นตอนการวิจัยเป็นไปอย่างเหมาะสม การเขียนเอกสาร
ประกอบทุกขั้นตอน จะมีความสอดคล้องต่อเนื่อง เป็นลําดับ นักวิจัยอาจต้องการความช่วยเหลือจากนักวิชาการ
ก็เพื่อให้ได้ข้อแนะนําบางประการ โดยที่ตนเองสามารถบอกความต้องการของตนและการนําข้อค้นพบไปพัฒนา
งานโรงเรียนได้ชัดเจน เอกสารวิจัยจะสื่อสาระที่ตรงกับงานที่ทํา ไม่ใช่การลอกเลียนรูปแบบและใช้ถ้อยคํา
ที่ไม่เหมาะสม อย่างที่มีข้อตําหนิเสมอ แม้แต่งานวิจัยที่เสนอชิงรางวัล นักวิจัยจะมีความยินดีที่มีผู้วิจารณ์งานวิจัย
ของตน พร้อมปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยปกติ ขอบเขตการวิจัยของวิจัยปฏิบัติการของผู้บริหารหรือของครู มักจะแคบ เจาะลงไปในสภาพ
ของปัญหาที่มีความเฉพาะตามแหล่งของปัญหา ผู้วิจัยต้องทําความเข้าให้กระจ่างชัดกับตัวแปร และเขียน
บรรยายให้ชัดเจนเพื่อตามหาข้อมูล เก็บข้อมูลอย่างถูกต้องมาวิเคราะห์ประเด็นและสังเคราะห์และบรรยาย
ตอบคําถามวิจัยได้ครอบคลุม
แหล่งข้อมูล หรือพลวิจัย หรือผู้ครองข้อมูลในตัวแปรที่ต้องการ โดยทั่วไปมีความเฉพาะทั้งลักษณะ
และปริมาณ เราไม่อาจใช้คําว่าสุ่มตัวอย่าง เพราะส่วนมากเป็นบุคคลเป้าหมาย หรือแหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานที่
ต้องระบุชัด
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ถ้าใช้วิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ์ หรือ
วิเคราะห์หลักฐาน ผู้วิจัยที่ทําการเก็บข้อมูลคือเครื่องมืออย่างหนึ่ง และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเช่นเดียวกับ
เครื่องมือชนิดอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลที่นํามาเสนอมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือแต่ละชนิดมีวิธีการแตกต่างกัน นักวิจัยต้องศึกษาและสื่อความหมายที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นการเขียน
เพียงเพื่อแสดงขั้นตอนทั่ว ๆ ไป (พบเห็นบ่อย ๆ)

16 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
วิจัยปฏิบัติการ ต้องแสดงความชัดเจนของการปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย (1) รูปธรรมของการปฏิบัติ
(2) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะของตัวแปรตาม ถ้าการเปลี่ยนแปลง
มีความซับซ้อน ประกอบด้วย ตัวแปรจํานวนหนึ่ง ต้องอธิบายถึงลักษณะของตัวแปรเหล่านั้น (3) แผนปฏิบัติการ
ที่กําหนดเวลา ในแต่ละตอนเพื่อประเมินเป็นระยะ ๆ ในกระบวนการปฏิบัติ (4) การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ระหว่างทาง และการสะท้อนผลการวิเคราะห์ แสดงถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ลักษณะของผู้ปฏิบัติที่หวังความสําเร็จจริง ไม่ปล่อยให้งานเดินหน้าจนจบแล้วจึงรู้ผลสุดท้าย
การวางแผนการวิจัยจะล้อไปกับแผนปฏิบัติการ รู้เป้าหมายของการวิจัย รู้จังหวะของการเก็บข้อมูล
แต่ละชนิดโดยที่มีเครื่องมือที่ถูกและพร้อม การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนของการนําหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ประมวลสาระในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณตามแต่ลักษณะของข้อมูล นักวิจัยต้องชี้แจงเหตุผลของวิธีการที่ใช้
และการนําไปสู่การตอบคําถามวิจัยที่ถูกต้องด้วยหลักเหตุผล หลักการของทฤษฎีที่ใช้ ความชัดเจนที่สอดคล้อง
กับปัญหาวิจัย สามารถเขียนบรรยายอย่างสมเหตุสมผลของการตอบโจทย์วิจัย จะทําให้เกิดคุณค่าของการวิจัย
ควรหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่ดูคล้ายกับงานวิจัยของคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อความหมายอย่างสอดคล้อง
และสมเหตุผลกับคําถามวิจัยของตนเองได้
การเสนอแนะที่มีค่า คือ การเสนอการปรับปรุงงานของนักวิจัยเอง ชี้จุดเด่นชัด ชี้จุดด้อยได้ตรง และเรียนรู้
จากการวิจัยว่าจะปฏิบัติครั้งใหม่ให้เหมือนเดิมอย่างไร หรือควรเปลี่ยนแนวความคิดหรือนําทฤษฎีอื่นมาใช้
อย่างไร สิ่งสําคัญนักวิจัยต้องศึกษาหาความรู้มากพอที่จะจับผิดงานของตนเอง หากรู้ตัวว่าต้องการผู้ช่วยย่อมทํา
ได้ หาผู้รู้ช่วยสะท้อนความคิด หรือพี่เลี้ยงช่วยแนะการปฏิบัติ งานวิจัยแบบนี้ ไม่ใช่วิจัยเชิงทดลอง นักวิจัยทํา
ไปแก้ไปตามธรรมชาติของการปฏิบัติการจริง ทุกอย่างเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ สร้างการเรียนรู้ให้ปรากฏ
ตามหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติ
การวิ จั ยปฏิ บัติ การเป็ นแบบแผนการพั ฒนาปั ญญาจากการทํ างาน ผู้ บริ หารมี บทบาทนําองค์ กรหรื อ
โรงเรียนให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจะเกิดบรรยากาศของ
การทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั้ ง โรงเรี ย น ความเข้ ม แข็ ง ของผู้ บ ริ ห ารและครู ย่ อ มพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามปณิ ธ าน
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียน และความสามารถในการสอนของครูจะเป็นตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของผู้บริหารอย่างแท้จริง
ตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการของผู้บริหารโรงเรียน
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และคณะ (2547) สร้างชุดโครงการแม่บท “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งโรงเรียน” และเชิญชวนโรงเรียน 135 โรงเรียน เข้าร่วมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ และการบริหารการจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู
แต่ละโรงเรียนร่วมเลือกจุดเน้นในการปฏิรูปการเรียนรู้ กําหนดผลการพัฒนาและวิธีการพัฒนาตามสภาพปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนทีมีความหลากหลาย แต่ทุกโรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน
และออกแบบปฏิบัติการที่พัฒนานักเรียนรอบด้านอย่างสมดุลและเต็มความสามารถ ในการดําเนินการวิจัย
ของโรงเรียนมีนักวิชาการภายนอกให้คําแนะนํา ผู้บริหารมีแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่กําหนดแผนด้วยหลักการ
ทฤษฎีของตนเอง ส่วนครูมีแผนปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสองปี แต่ละโรงเรียนมีผลงานวิจัย
ของผู้บริหาร 1 เล่ม และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูอีกจํานวนหนึ่งตามแต่ที่โรงเรียนเสนอไว้ สิ่งที่เป็นผลผลิต
ที่นําไปขยายผลต่อ คือ นวัตกรรมการบริหาร และการสอน หรือหลักสูตร สิ่งที่ได้จากโครงการแม่บทนี้ พบว่า
เกิดผู้บริหาร - นักวิจัย และครู - นักวิจัย และนวัตกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดพิมพ์
เป็นหนังสือ ชื่อ “แค็ตตาล็อก (catalog) รูปแบบการปฏิบัติการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 17
ในยุคสังคมอาเซียน โรงเรียนต้องสร้างคุณลักษณะสําคัญ คิด วางแผนปฏิบัติการ และวิจัยทั้งโรงเรียน
เพื่อความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หาคําตอบและเอื้อเฟื้อการเรียนรู้
กับโรงเรียนอื่น ว่าโรงเรียนของท่านพัฒนาลักษณะที่สําคัญให้ผู้เรียนเพื่ออนาคตของอาเซียนอย่างไร ตัวอย่าง
ลักษณะสําคัญ
- มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- มีทักษะทางเทคโนโลยี
- สามารถทํางานเป็นทีม
- พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
- มีวินัย จริยธรรมและค่านิยม
การสนับสนุนผู้บริหารพัฒนางานวิจัย
ขณะนี้องค์กรในประเทศจํานวนไม่น้อยได้จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยนําเสนอผลงาน มีทั้งองค์กรสนับสนุน
โดยตรง เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และยังมีหน่วยระดับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน สําหรับสํานักงาน
เลขาธิการคุรุส ภามีนโยบายส่งเสริม บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาผลงานวิจัยที่มี คุณภาพ จัดการประชุม
ทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีนําเสนอผลงาน ให้การยกย่องผลงานที่เด่น มีรางวัลสําหรับผลการวิจัยที่มีคุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทําวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เชิญชวนให้บุคลากร
ทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด สําหรับปีนี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 7 ขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้
ส่งผลงานเพื่อการประชุมครั้งที่ 8 ที่จะจัดในปี 2556 จากการติดตามผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดครั้งที่ 6
เมื่อปี 2553 ของคุรุสภา25 พบว่า มีจํานวนผลงานส่งเข้าประกวดทั้งประเทศเพียง 299 เรื่อง ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8 และเป็นผลงานที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพียงร้อยละ 4
ของผลงานที่ได้รับรางวัล (24 เรื่อง) และเป็นร้อยละ 0.7 ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด (299 เรื่อง)
จากเหตุการณ์ดังกล่าว น่าจะสรุปว่าผู้บริหารและครูยังให้ความสนใจการทําวิจัยน้อย และไม่ได้มุ่งทําวิจัยเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ความจริงที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นอย่างไร ผู้เขียนไม่ขอวิจารณ์ แต่อยาก
เชิญชวนให้ผู้บริหารและครูตั้งความคาดหวังของการนําผลการวิจัยไปใช้อย่างมุ่งมั่น โดยเฉพาะ ปี 2555 นี้
คณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล26 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
มีโรงเรียนในโครงการ 500 โรง ถ้าผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 200 โรงเรียน ชักชวนครูให้ส่ง 400 คน
ก็น่าจะเป็นบรรยากาศของการเข้าสู่สังคมอาเซียนที่ดี
แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพงานวิจัยที่จะสร้างความโดดเด่นถึงขั้นที่จะชี้นําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
และก้าวต่อไปเป็นผู้นําของสังคมอาเซียน จําเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2546)
ให้ข้อคิดของการพัฒนาระบบการวิจัยไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงต่าง ๆ ที่นําไปสู่จุดวัฒนะว่า ต้องมีการ
วางแผนการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานที่รับผิดชอบ หัวใจของการจัดงานวิจัยมี 2 ประการ
(1) การจัดงานวิจัยต้องมี 3 สิ่ง คือ ความรู้ความเข้าใจของหลักการของงานวิจัย ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์
ที่จะทําให้งานสําเร็จมีคุณภาพสูง และมีทักษะด้านการจัดการ (2) การมีเงื่อนไขที่ต้องจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างแท้จริง หายนะจะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อหน่วยงานที่ล้มเหลวในการทํางานได้รับการเพิ่มอํานาจ แล้วยังจัดการ
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รายงานวิเคราะห์คุณภาพรายงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 เรื่อง “การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล”
กุมภาพันธ์ 2554.
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการพื้นฐาน ที่ 981/2555 สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

18 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ในรูปเดิม ๆ และกล่าวสรุประบบวิจัยว่าจะวัฒนะ เมื่อดําเนินการอยู่กับลักษณะ “ของจริง” แต่จะหายนะ
ถ้าดําเนินการแบบ “ของปลอม” เช่น จัดสรรทุนวิจัยเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่าง ๆ โดยไม่ได้เกิดผลงาน
อย่ า งแท้ จ ริ ง นั ก จั ด การนโยบายวิ จั ย ปลอม ไม่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะตามหน้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง งานของตน
ให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่ถึงขั้น ถ้ายอมรับคุณภาพในระดับปานกลางและยกย่องว่าคุณภาพสูง
ระบบวิ จั ยจะวั ฒนะ หากทํ างานเชื่ อมโยงเป็ น เครื อ ข่ า ย รวมพลั ง และเสริ ม แรงซึ่ ง กั น และกั น จะหายนะ
ถ้าทํางานแบบแยกตัว เป็นโครงการเดี่ยว เล็ก ๆ เพียงแต่ให้มีผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่ง หรือแยกตัวทํางาน
ในลักษณะต่างหน่วยต่างทํา ระบบวิจัยจะวัฒนะ หากมีกลไกการประเมินเข้มข้น และเป็นอิสระ แล้วเผยแพร่
ผลการประเมินต่อสาธารณะ จะหายนะ ถ้าไม่มีกลไกการประเมินระบบและผลงานของส่วนต่าง ๆ ในระบบวิจัย
หรือมีกลไกแต่ทํางานแบบหลอก ๆ
ขอส่งท้ายบทความด้วยการเชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียน ทําวิจัยเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล
และร่วมกันนํามาเสนอเพื่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง
รายการอ้างอิง
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การวิจัยในชัน้ เรียนของครู : 13 ปี หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
การเขียนบทความนี้ได้ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง27 เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์
ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรการศึกษา ฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากประสบการณ์
ของผู้เขียน เพื่อประมวลสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จุดเน้นของบทความอยู่ที่การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูไทย หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาประมาณ 13 ปี และวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียน ตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยเชื่อมโยงกับ
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในมุมมองของผู้เขียน
สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูไทย
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่นักวิชาการด้านการศึกษาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ครูมืออาชีพทุกคน
ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การผลักดันให้ครูต้องทําวิจัย
ในชั้นเรียนเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลา 13 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนก็ยังเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายคาดหวังให้ครู
นําไปปฏิบัติในชีวิตการทํางานปกติ สาระในตอนนี้จะวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ในช่วงก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542-2555)
ก่อนการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ถ้าย้อนไปช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะพบว่าแนวคิด
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ เริ่ ม มี ก ารก่ อ ตั ว แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารประกาศเป็ น นโยบายชั ด เจน
นักวิชาการเริ่มเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แต่ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจนว่าต้อง
จัดการศึกษาอย่างไร ครูส่วนใหญ่ยังปฏิบัติงานโดยเน้นการสอนมากกว่าการทําวิจัย แต่หากผู้ใดต้องการเลื่อน
วิทยฐานะ ก็ต้องจัดทําผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครู พ.ศ. 2539 ที่กําหนดให้การ
เลื่อนวิทยฐานะครูต้องมีการประเมินผลงานวิชาการของครู และในข้อกําหนดของหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
ดังกล่าวก็ยังไม่ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นเอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียน แต่ผลงานวิชาการที่ครูส่วนใหญ่ใช้ในการ
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะมักเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่ทําในรูปแบบการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research)
คือ เป็นรายงานวิจัยที่จัดทําในรูปแบบที่ได้มาตรฐานเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติจึงมี การฝึกอบรมพัฒนาครูกันมาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และนําความรู้ไปผลิตงานวิจัยเพื่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรการฝึกอบรมที่นักวิชาการหรือวิทยากรใช้จะเป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบของการวิจัย
ในชั้นเรียนแบบเป็นทางการหรือการวิจัยเชิงวิชาการ ผู้เขียนคิดว่าในช่วงนั้นกระบวนทัศน์ของการวิจัยมีเพียง
รูปแบบเดียว คือ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยของนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรืองานวิจัยของครูในโรงเรียน
ต้องดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่
ยอมรับกันว่ าทําให้ผลการวิจัยมีความน่ าเชื่อถือ การทําวิจัยเชิ งวิชาการในรูปแบบนี้ ผู้วิจัยต้ องมีความรู้
ด้านการวิจัยสูง และต้องยึดมั่นเคร่งครัดต่อหลักวิชาการวิจัยในทุกขั้นตอนของการออกแบบการวิจัย รวมทั้ง
27

ขอขอบคุณ นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเขียนบทความนี้

20 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
การจัดทํารายงานการวิจัยที่มักนําเสนอเป็น 5 บท หลักสูตรการฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-5 วัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรม
ผู้เขียนเคยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิจัยในชั้นเรียนหลายครั้ง และพบว่า
เนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบด้วยการเขียนความเป็นมาของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนด
ตัวแปรในการวิจัย ลักษณะธรรมชาติของตัวแปร การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยในหลักสูตรจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และการจัดทํา
ข้อเสนอแนะ
หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมก็มักจะยังไม่สามารถทําวิจัยในชั้นเรียน
ได้ ด้ ว ยตนเอง จํ า เป็ น ต้ อ งมี พี่ เ ลี้ ย งช่ ว ยให้ คํ า แนะนํ า แก่ ค รู ร ะหว่ า งการทํ า วิ จั ย เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานของงานวิจัย ปัจจัยด้านพี่เลี้ยงนี้ถือเป็นข้อจํากัดของครูในโรงเรียนที่หาพี่เลี้ยงไม่ได้ง่าย ทําให้
งานวิจัยของครูมีจุดอ่อนมาก เนื่องจากการทําวิจัยเชิงวิชาการเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝน ความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมเพียง 3-5 วัน จึงไม่เพียงพอต่อการทําให้ครูทําวิจัยได้ด้วยตนเอง การนําเสนอรูปแบบการทําวิจัย
แบบเป็นทางการ (formal research) จึงทําให้ครูที่ต้องทําวิจัยในชั้นเรียนมักไม่ค่อยมีความสุขกับการวิจัย
เพราะต้องใช้เวลาในการทําวิจัยมากจนกระทบการสอน และผู้ที่สามารถทําวิจัยแบบนี้ได้ดี ส่วนใหญ่เป็นครูที่
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ เป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยจากการทําวิทยานิพนธ์มาแล้ว
จุดมุ่งหมายของการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูส่วนใหญ่ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มักทําเพื่อใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ แต่เนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัยของครู
มักใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับงานวิจัยของนักวิชาการ ทําให้ผลงานของครูไม่ค่อยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้วยความยากลําบากของการทําวิจัยรูปแบบนี้ ทําให้เกิดการจ้างวานผู้อื่นทําวิจัยแทน ทําวิจัยเป็นงานเฉพาะกิจ
ไม่มีค วามยั่ งยืน การวิ จัยของครูจึงไม่ส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้เรียน และครูจะยิ่ งเกิดความรู้สึกทางลบ
ต่อการวิจัยหากผลงานที่นําไปเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
จะเห็นก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีปัญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
หลายประการ ทั้งการทําวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะมากกว่าการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนที่หวังผลสําเร็จกับผู้เรียน และปัญหาเชิงคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไม่ได้มาตรฐานของ
งานวิ จั ย ที่ ดี สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากกระบวนทั ศ น์ ข องการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นที่ นํ า เสนอในรู ป แบบของงานวิ จั ย
เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว ทําให้การพัฒนาครูต้องใช้หลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นระเบียบวิธีวิจัยเหมือนการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตให้มีความสามารถในการทําวิจัย ผลของการฝึกอบรมแบบนี้ ยังไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพของงานวิจัยของครูได้มากนัก เพราะการวิจัยรูปแบบนี้ไม่ค่อยสอดคล้องกับชีวิตการทํางาน
ปกติของครู
13 ปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้เกิดการตื่นตัวในวงการครูหรือนักวิชาการกันมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาหรือที่นิยมเรียกกันว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม
ทําให้ครูต้องมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม เปลี่ยนจากการเป็นผู้สอนเป็น
ผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยนําไปกําหนดเป็นสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 มาตรา 30 ให้ครูต้องมีการ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 21
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือที่เรียกกันว่า “การวิจัยในชั้นเรียน” นโยบายนี้ทําให้ครูต้องปรับวิถีชีวิต
ของการทํางานที่เน้นการสอนมาเป็นการสอนควบคู่กับการวิจัยด้วย
ด้วยกระแสของการวิจัยในชั้นเรียนที่ก่อตัวมาตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
ทําให้นักวิชาการมีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกันเป็นจํานวนมาก ผู้เขียนเองเริ่มสนใจศึกษา
กระบวนทั ศ น์ ข องการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2542 และจากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องก็ได้เขียนบทความเรื่อง “แนวคิดและหลักการของการวิจัยในชั้นเรียน” (สุวิมล ว่องวาณิช, 2543)
โดยบทความนี้ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่จัดโดย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2542 การบรรยายในหลักสูตรนั้น ได้นําเสนอการทําวิจัย
ในชั้นเรียนในรูปแบบไม่เป็นทางการ (informal research) โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างของการวิจัยเชิงวิชาการ
(academic research) และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) ปรากฏว่าครูที่เข้า
อบรมได้ให้การตอบสนองดีมาก เพราะแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียนที่นําเสนอในหลักสูตรนั้น เน้นกระบวนการ
ทําวิจัยที่บูรณาการเข้ากับชีวิตการทํางานปกติของครู และเป็นกระบวนการวิจัยที่ให้ความเคารพต่อประสบการณ์
ทางวิชาชีพของครูและเพื่อนครู โดยเฉพาะการกําหนดให้มีการสะท้อนผลการวิจัย (reflection) อันเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่ ว ยในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องครู กระบวนการสะท้ อ นผลนี้ จ ะช่ ว ยขจั ด จุ ด อ่ อ นของการวิ จั ย ของครู
โดยเฉพาะข้อจํากัดของครูที่ไม่สามารถกําหนดกรอบความคิดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเชิงทฤษฎีได้
ผู้เขียนคิดว่าแนวคิดการทําวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบไม่เป็นทางการมีส่วนในการส่งเสริมให้ครูกล้าทําวิจัย
ในชั้นเรียนกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช (2555) ที่สํารวจมโนทัศน์ของครู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในปี 2554 แล้วพบว่าครูมีแนวคิดในการทําวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
มากกว่า 90%
แรงผลักดันที่ทําให้ครูต้องตื่นตัวในการทําวิจัยมากขึ้น นอกจากเกิดจากสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังเกิดจากการกําหนดตัวบ่งชี้ให้ครูต้องทําวิจัยในระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งการที่กระทรวงศึกษาธิการเอง
ก็มีการกําหนดตัวบ่งชี้ดังกล่าวสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพนี้ส่งผลให้ครูทุกคน
ต้องทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครูก็มีการปรับเปลี่ยน
ให้ เหมาะสมกับนโยบายปฏิรู ปการศึกษา ข้อมูลจากการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของ
กนิ ษ ฐ์ ศรี เ คลื อ บ (2555) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นวิ ท ยฐานะของครู ฉ บั บ คศ. 3 เชิ ง ประจั ก ษ์
ประกาศใช้ปี 2545 และฉบับ ว 25 ประกาศใช้ปี 2548 (เอกสารของ ก.ค.) ระบุให้ครูต้องได้รับการประเมิน
จากเอกสารการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ และผลงานวิชาการ เน้นการวิจัยในชั้นเรียน จะเห็นว่า
หลักเกณฑ์ฉ บับนี้ใ ห้ความสําคัญ กับผลงานวิชาการที่เน้นการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์
การเลื่อนวิทยฐานะของครู พ.ศ. 2539 ที่ไม่มีการระบุเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น การมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะทําให้ครูจําเป็นต้องทําวิจัยกันทั่วทั้งประเทศไทย จนเป็น
“มหกรรมการวิจัยในโรงเรียน” แต่เป็นการทําวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลสําเร็จที่เกิดกับโรงเรียนและกับครู
มากกว่าผลที่เกิดกับผู้เรียน
ผลการติดตามประเมินความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 4 ปีหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติของสุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2546) พบว่าการปฏิรูปการศึกษายังไม่ประสบ
ความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากยังไม่สามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียน และครูรายงานว่า
อุปสรรคสําคัญของการจัดการศึกษาอยู่ที่ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เพราะต้องมีภาระงานของครูเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการต้องทําเอกสารเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

22 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
การศึกษา และเอกสารที่ต้องแสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาผู้เรียนจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ข้อค้นพบนี้
สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่น่าเป็นไปได้ที่การกําหนดนโยบายให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการกําหนดให้ครูต้องทําวิจัยในชั้นเรียนกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางความสําเร็จของการ
พัฒนาผู้เรียน ทั้งที่ไม่ว่าจะศึกษาแนวคิดหลักการจากแนวคิดจากทฤษฎีใด หรือเอกสารตําราใดก็ตาม ต่างเห็นว่า
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน กําหนดขึ้นเพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ในปี 2552 คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะครู
ฉบับ ว 17 ประกาศใช้ปี 2552 โดยกําหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน และผลงานวิชาการที่เน้น
การวิจัยในชั้นเรียน แสดงว่าการวิจัยในชั้นเรียนยังเป็นผลงานที่แสดงคุณภาพการสอนของครู แต่เน้นย้ํา
ให้แสดงหลักฐานความสําเร็จที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย ในมุมมองของผู้เขียนหลักเกณฑ์นี้ให้ความสําคัญกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่ง ผลลัพธ์ต่อผู้เรียน ซึ่งหากครูได้ใ ช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกวิธี
ย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะยิ่งสร้างความกดดันให้กับครูมากขึ้น
เพราะหากครูยังมีกระบวนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ของการทําวิจัยของครูที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียนน่าจะเป็นไปได้ยาก
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เพื่อชี้สภาพการทําวิจัยในชั้นเรี ยนของครูก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ผู้เขียนขอใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทําบทความนี้ หลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยของเทวี พรหมมินต๊ะ (2544) พบว่าครูมีการทําวิจัย
ในชั้นเรียนประมาณ 67% และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประมาณ 82%
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ครู จ ะได้ รั บ การฝึ ก อบรมจํ า นวนมาก แต่ ผ ลการวิ จั ย ของ ยุ ท ธพงษ์ อายุ สุ ข (2549)
กลับพบว่าครูยังจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการสะท้อนผลหลังการวิจัย (reflection) และผลการวิจัย
ของเกวลิน แววสง่า (2550) พบว่า ความรู้พื้นฐานของการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดยเฉลี่ย
ได้คะแนนเพียง 56.67% เท่านั้น โดยครูยังไม่สามารถกําหนดประเด็นปัญหาวิจัยได้เหมาะสม ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกําหนดตัวแปรการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย
ในปี 2554 สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ (2555) ได้สํารวจมโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในกลุ่มครู
ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,929 คน ทั่วประเทศ พบว่ามุมมองของครูเกี่ยวกับการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนจะเอนเอียงไปเป็นการวิจัยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการประมาณ 90% ข้อมูลนี้แสดงให้
เห็นว่าการนําเสนอแนวคิดการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในยุคปฏิรูปการศึกษา
ส่งผลให้ครูทําวิจัยในรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครูที่มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประมาณ 37% และนอกจากนี้ยังพบว่าครูมากกว่า 80% ไม่มีความสุขในการทําวิจัย
ข้อมูลที่สะท้อนจากผลการวิจัยที่นําเสนอข้างต้นในช่วงของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าการทําวิจัยของครูในยุคปฏิรูปการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการทําวิจัย
ของครูเป็นแบบไม่เป็นทางการมากขึ้น และครูส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
แต่ความรู้ที่ครูได้รับการฝึกอบรมยังไม่สามารถทําให้ครูทําวิจัยได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาข้อมูล
สถิติของสํานักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร (2554 อ้างถึงในปัทมา จันทร์แก้ว, 2555) พบว่า
ครูที่เสนอขอผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษผ่านการประเมินเพียง 54.48 (ผ่าน 116,679 คน
จากจํานวนที่เสนอขอ 214,177 คน) สะท้อนให้เห็นว่าการทําวิจัยของครูไม่ได้ต่างไปจากก่อนการประกาศใช้

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 23
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้งความสุขในการทําวิจัย ผลกระทบของการวิจัยต่อผู้เรียน และคุณภาพ
ของงานวิจัย
ประเด็นที่สนใจศึกษาคือ แม้จะมีการนําเสนอแนวทางการจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ครูสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ง่าย แต่ทําไมครูยังไม่มีความสุขจากการทําวิจัย
ทําไมการวิจัยของครูส่วนใหญ่ยังไม่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และทําไมครูไม่ทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นเหล่านี้สะท้อนปัญหาหลายประการ ผลการวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2546)
พบว่าความไม่มีเอกภาพของนักวิชาการในการนําเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อให้เกิดความ
สับสนในการทําวิจัยของครู เมื่อวิเคราะห์ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินคุณภาพงานวิจัยของครูที่เสนอ
เข้าร่วมในการประชุมวิชาการของคุรุสภา (คุรุสภา, 2554) พบว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินงานวิจัย
ของครูไม่ค่อยสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของการวิจัยของครู และผลการสํารวจมโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูโดยสุวิมล ว่องวาณิช และคณะ (2555) ก็พบว่าครูยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconceptions)
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในมุมมองของผู้เขียนคิดว่าปัญหาทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของครูฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยสรุป แนวคิดของการทําวิจัยในชั้นเรียนก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
จะเน้นรูปแบบการวิจัยแบบเป็นทางการหรือการวิจัยเชิงวิชาการ (formal research/academic research)
และต่อมาในช่วงปฏิรูปการศึกษามีการขยายแนวคิดการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ (informal
research) เพื่อให้ครูสามารถทําวิจัยได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การเรียนรู้
ของนักเรียนและครู หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการฝึกอบรมครูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน มีแนวคิดที่แตกต่างไปจากหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนหน้าการประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาค่อนข้างมาก แต่การวิจัยของครูยังไม่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องหา
แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ก้าวหน้าต่อไป
ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บสภาพการทํา วิจั ย ในชั้น เรี ย นก่ อ นและหลั ง การประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ
ก่อน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ หลัง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ที่
ประเด็น
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542
1

2

หลักสูตรการฝึกอบรมครู

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยเชิงวิชาการ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

(academic research)

(classroom action researchCAR) เน้นการวิจัยปฏิบัติการ

การวิจัยเชิงวิชาการ

การวิจัยรูปแบบไม่เป็นทางการ

(academic research) หรือ

(informal research)

การวิจัยรูปแบบเป็นทางการ
(formal research)
3

กระบวนการวิจัย

กระบวนการวิทยาศาสตร์ ตาม • ทําวิจัยตามวงจร Plan, Act,
Observe, Reflect (PAOR)
มาตรฐานการวิจัยทั่วไป (5 บท)
• แต่สภาพจริง ไม่มี Reflect

24 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ที่
4

ประเด็น
การเรียนรู้ของครู

ก่อน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ หลัง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542
• ได้ทราบผลการวิจัย
• การเรียนรู้ขั้นสูงจาก

กระบวนการวิจัยไม่ชัดเจน

• ได้ทราบผลการวิจัย
• การเรียนรู้ขั้นสูงจาก

กระบวนการวิจัยไม่ชัดเจน
• เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอก/ภายใน
• เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

5

จุดมุ่งหมาย
ของการทําวิจัยในชั้นเรียน

6

ผลลัพธ์ที่เกิดกับโรงเรียน

7

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน

ยังไม่เห็นผลชัดเจน

ยังไม่เห็นผลชัดเจน

8

ความสุขในการทําวิจัยของครู

ไม่มีความสุข

ไม่มีความสุข

9

ความยั่งยืนของการวิจัย

ไม่ยั่งยืน

ยังไม่ค่อยยั่งยืน

ไม่สูง

ไม่สูง (ประมาณ 50%)

10 สัดส่วนผู้ผ่านการเลื่อน
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วิทยฐานะครู
กระบวนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียน
ในตอนนี้ขอนําเสนอกระบวนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการทําวิจัย
ในชั้นเรียน ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบการจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน คุณภาพของรายงาน
วิจัยในชั้นเรียน โดยจะชี้ให้เห็นมโนทัศน์ที่ถูกต้องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เกี่ยวข้องในการทําวิจัยของครู
เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูต่อไป
จุดมุ่งหมายของการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ประการแรก ทําวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์
สูงสุดจากการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการวิจัย ประการที่สอง ทําวิจัยเพื่อให้มี
งานวิจัยไปใช้ เป็นข้ อมู ลหรื อร่องรอยหลักฐานสําหรับการตรวจประเมินในระบบประกั นคุ ณภาพ โดยครู
ผู้ทําวิจัยอาจไม่ได้มุ่งหวังให้งานวิจัยของตนเองนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากนัก ประการที่สาม
เป็นการทําวิจัยเพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานการขอเลื่อนวิทยฐานะ
จุ ดมุ่งหมายของการทํ าวิ จั ย ในชั้นเรี ย นประการแรกมี ค วามถูกต้อ งมากสุ ดและมีป ระโยชน์ สูงสุ ด
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาเป็นเวลา 13 ปี ผู้เขียนคิดว่าการทําวิจัยที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริงยังพบน้อยที่สุด ครูส่วนใหญ่ที่ทําวิจัยในทุกวันนี้ทําวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจ
ประเมินภายนอกอันเกิดจากแรงผลักดันของข้อกฎหมายที่สถานศึกษาต้องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพทั้ง
การประเมินภายในและการประเมินภายนอก ส่วนผู้ที่ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะก็มีจํานวนไม่น้อย
เช่นกัน เพราะหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะเชื่อมโยงกับการเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้วย

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 25
ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ที่มีขั้นตอนการวิจัยเป็นวงจรแบบขดลวด
คือ ขั้นของ Plan, Act, Observe, Reflect (PAOR) โดยเฉพาะขั้นตอนของการสะท้อนผล (reflection) ถือว่า
เป็นกิจกรรมที่สําคัญที่ครูควรทําในระหว่างการทําวิจัยในชั้นเรียน เพราะกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผล
(learning through reflection process) ถือว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้ครูได้นําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อันเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้ครูต้องแสดง
วิธีการคิดของตนเองออกมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอันนําไปสู่การคิดขั้นสูงขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่าหลักการของการวิจัย
ในชั้นเรียนแบบนี้จะทําให้ครูสามารถปฏิบัติงานสอนได้ดีในวิถีชีวิตประจําวัน และสามารถบูรณาการงานวิจัย
เข้ า กั บ การเรี ย นการสอนได้ จ ริ ง งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นไม่ ใ ช่ ง านวิ จั ย ที่ ทํ า แบบแยกส่ ว นจากการสอน
เป็นกระบวนการวิจัยที่แตกต่างไปจากการวิจัยประเภทอื่น เพราะผลการวิจัยจะมุ่งที่ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและผู้ทําวิจัย อันแตกต่างจากการวิจัยทางการศึกษาอื่นที่ไม่ได้ใช้กระบวนการวิจัยตามวงจร PAOR
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเผยแพร่แนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ
ของการวิจัยปฏิบัติการในช่วงปฏิรูปการศึกษาดังที่เสนอข้างต้นในมุมมองของผู้เขียน เห็นว่าเป็นไปอย่างถูกทิศทาง
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําวิจัยของครูน่าจะอยู่ที่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งของครูและของผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีความสุขและเกิดผลต่อผู้เรียน
รูปแบบการจัดทํารายงานวิจัย
จากการสํารวจเอกสาร หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่เผยแพร่ในท้องตลาด และจากการ
สั ง เกตการบรรยายให้ ค วามรู้ ข องวิ ท ยากร พบว่ า การนํ า เสนอมโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
นักวิชาการมีความแตกต่างกัน แนวคิดการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรก
เป็นการวิจัยที่เน้นการเรียนรู้ของครู ทําให้การวิจัยของครูอยู่ในวิถีชีวิตของครู การจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน
ถือเป็นเรื่องรอง รายงานของครูจึงมีลักษณะเป็นงานวิจัยแบบไม่เป็นทางการ (informal research) รูปแบบที่สอง
เป็นการวิจัยที่ยังคงยึดแบบแผนของการวิจัยแบบเป็นทางการหรือเชิงวิชาการ (academic research)
ผู้เขียนคิดว่าจุดมุ่งหมายหลักของการนําเสนอแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้ครูรู้สึกว่างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องไม่ยาก และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก
เพื่อมิให้ครูรู้สึกว่าวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้น ในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงพบว่าหนังสือหรือตําราเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนจะแนะนําให้จัดทํารายงานวิจัยแบบไม่เป็นทางการ เป็นรายงานฉบับสั้นที่ครูส่วนใหญ่เรียกว่า
“วิจัยหน้าเดียว” ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเขียนบทคัดย่อ การจัดทํารายงานวิจัยแบบหน้าเดียวไม่ควรนําไปใช้
ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ เพราะไม่มีรายละเอียดของข้อมูลในกระบวนการวิจัยที่เพียงพอต่อการประเมิน
คุณภาพของการวิจัย แต่เป็นการจั ดทํารายงานที่เหมาะกับการใช้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษา
ด้วยความพยายามที่จะทําให้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องง่าย โดยการนําเสนอแนวคิดการทําวิจัย
แบบไม่เป็นทางการ ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกลุ่มครูที่ทําวิจัย โดยคิดว่าจะทําวิจัยแบบใดก็ได้
เขียนรายงานวิจัยไม่กี่หน้าก็ได้ บอกเล่าสิ่งที่ตนเองได้ทํา และเสนอผลที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
การออกแบบการวิจัยอย่างถูกหลักวิชา เมื่อนําผลงานวิจัยนี้ไปใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ทําให้งานวิจัย
จํานวนไม่น้อยที่ไม่ผ่านการประเมิน อันนําไปสู่การตีความว่า งานวิจัยในชั้นเรียนถ้าทําในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการคือเขียนไม่กี่หน้า จะไม่ได้รับการยอมรับ ต้องทําแบบเป็นทางการหรือทําวิจัยเชิงวิชาการ (5 บท)
จึงจะมีโอกาสผ่านการพิจารณา ซึ่งยิ่งสร้างความเคลื่อนยิ่งขึ้นไปอีก คิดว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ยอมรับ
งานวิจัยแบบไม่เป็นทางการ

26 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
สําหรับการนําเสนอรูปแบบที่สองของการวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการนั้น เกิดจากทัศนะของ
นักวิชาการกลุ่มที่เห็นว่าการวิจัยมีรูปแบบเดียว คือ เป็นการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) เพื่อความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย การทําวิจัยต้องเคร่งครัดต่อหลักวิชา ขั้นตอนการวิจัยต้องออกแบบอย่างรัดกุม
และใช้หลักวิชาในการจัดทํารายงานตามแบบแผนที่กําหนด การเขียนรายงานวิจัยต้องมี 5 บท นักวิชาการกลุ่มนี้
จะเห็นว่างานวิจัยในชั้นเรียนที่ทําแบบไม่เป็นทางการเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูหากยึดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินงานวิจัยเชิงวิชาการจะไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในการ
ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน เพราะงานวิจัยในชั้นเรียนให้ความสําคัญกับการทําวิจัยที่มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของการออกแบบการวิจัย ความถูกต้องของข้อมูล การตีความของข้อมูลจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งการวิจัยเชิงวิชาการไม่กล่าวถึงกระบวนการนี้
คุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ที่ไหน
โดยแท้จริงแล้ว จํานวนหน้าหรือรูปแบบ (format) ของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องสําคัญ
เท่ากับความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยซึ่งต้องใช้ตรรกะของนักวิจัยและเพื่อนร่วมงานสูง
จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าการนําเสนอรูปแบบการวิจัยแบบไม่เป็นทางการทําให้ครูรู้สึกว่าวิจัยไม่ใช่
เรื่องยาก และส่งผลให้ปริมาณงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ผลของการยืดหยุ่นหลักเกณฑ์การทําวิจัย
ก็ส่งผลกระทบทางลบตามมา คือ ปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับคุณภาพของงานวิจัย กล่าวคือ ผลการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูไม่ค่อยส่งผลต่อผู้เรียน หมายถึง แม้ครูจะทําวิจัยในชั้นเรียน แต่กระบวนการวิจัยของครู
ก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และเมื่อครูนํางานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ ก็พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังจะเห็นได้จากผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโดยคุรุสภา (2554) ซึ่งพบว่ามีจุดอ่อนในการวิจัยของครูหลายประการ (ดูตารางที่ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตรวจอ่านงานวิจัยของครูสรุปข้ อบกพร่องในงานวิจัยของครู ตั้งแต่การเขียนความเป็ นมาของปัญ หาวิจัย
การออกแบบการวิจัย จนถึงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย เป็นที่น่าสังเกตว่าการวิเคราะห์ปัญหาของการ
ทําวิจัยของครูจะยึดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเชิงวิชาการทั่วไป เกณฑ์การประเมินนี้
ไม่ค่อยสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (action research)
ซึ่งให้ความสําคัญกับการทําวิจัยตามวงจร PAOR ผู้เขียนเห็นว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัยของครู
ควรเพิ่ม เติ ม ความสามารถของครู นักวิ จัย ในการอธิ บายรายละเอี ยดของการออกแบบการเรีย นการสอน
และการใช้ข้อมูลจากกระบวนการสะท้อนผลสําหรับการปรับปรุงการวิจัยในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
ตารางที่ 2 ปัญหาที่พบงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเด็นข้อสังเกตของผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ด้านปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย
• การเขียนชื่อเรื่องวิจัยไม่กระชับ ไม่ชัดเจน คือ ไม่มีการระบุขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่วิจัย และตัวแปร
ที่ศึกษา ชื่อเรื่องยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
• ปัญหาวิจัยขาดการอ้างอิงแหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือของ ความสําคัญ
และความจําเป็นที่ต้องทําการวิจัยในปัญหาที่ระบุ
• วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย
• กรอบแนวคิดการวิจัยเขียนได้ไม่ชัดเจน ขาดการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่วิจัย ไม่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
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ประเด็นข้อสังเกตของผูท้ รงคุณวุฒิ
• สมมติฐานการวิจัย เขียนสมมติฐานการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย
เขียนสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง เขียนแบบบรรยายหรือพรรณนา
2. ด้านระเบียบวิธีวิจัย
แบบแผนการวิจัย เลือกใช้แบบแผนการวิจัยที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับประเภทการวิจัย
ปัญหาวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไม่ระบุวิธีการได้มาของประชากร กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
มีจํานวนไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ระบุหลักเกณฑ์เหตุผลที่ใช้ในการเลือกกรณีศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ที่ทําให้น่าเชื่อถือ และยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ไม่ระบุตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้ชัดเจน นิยามตัวแปรไม่ชัดเจนเป็นนิยามทั่วไป
ไม่ใช่นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย และยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ตัวแปร เช่น ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยผิด
เครื่องมือวิจัย ไม่ระบุวิธีการพัฒนาและการรายงานคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดความน่าเชื่อถือ ระบุขั้นตอนได้ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับที่ระบุ
ไว้ในขั้นตอนการดําเนินงาน
สถิติวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้สถิติที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรหรือระดับการวัด
และไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้กับประชากร
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล นําเสนอผลการวิจัยไม่ตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัยที่ระบุไว้
การอภิปรายผลบอกแต่เพียงว่ามีความแตกต่างแต่ไม่ระบุว่าสิ่งใดมีความแตกต่าง แตกต่างมากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะ บางเรื่องไม่มีการเสนอแนะ หรือถ้ามีเป็นข้อเสนอแนะเชิงทั่วไป ไม่ได้มาจากผลการวิจัย
ที่ค้นพบ หรือเสนอแนะไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย
3. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของการนําผลงานวิจัยไปใช้
ไม่มีการระบุการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
4. คุณภาพของรายงายวิจัย
องค์ประกอบของรายงานวิจัยไม่ครบตามที่กําหนด ขาดข้อมูลสําคัญ เช่น บรรณานุกรม ภาคผนวก
สารบัญ เลขหน้า
การเขี ยนรายงานวิ จัยไม่เป็นระบบ ไม่กระชับ การเขีย นบรรณานุก รมไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สากล
ขาดการพิสูจน์อักษร และไม่มีความสอดคล้องของภาษาที่ใช้เขียนตลอดทั้งเล่ม
หมายเหตุ ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณารายงานวิจัยของครูที่ส่งเพื่อพิจารณาสําหรับการประชุมวิชาการ
ของคุรุสภาตั้งแต่ปี 2546 - 2552 ผู้ส่งผลงานจํานวน 3,091 เรื่อง ผ่านการพิจารณาจํานวน 601 เรื่อง
โดยสรุปในมุมมองของผู้เขียนรูปแบบการวิจัยแบบใดก็ตามต้องเกิดจากกระบวนการวิจัยที่สร้างความ
ถูกต้องหรือความมั่นใจในผลการวิจัย ผลงานวิจัยที่เขียนแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ยังต้องอยู่บน
พื้นฐานของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบในการค้นหาความรู้เหมือนกัน การออกแบบการวิจัย
ก็ต้องผ่านกระบวนการคิดที่รอบคอบและถูกต้องตามหลักวิจัย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์วิจัยได้ถูกต้องรัดกุม
รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัย ตรรกะความคิดของครู ความถูกต้อง
ของกระบวนการวิจัย และความถูกต้องของผลการวิจัยต่างหากที่จําเป็นต้ องได้ รั บการตรวจสอบ ดั งนั้น
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนจึงพิจารณาจากรูปแบบของการนําเสนอผลการวิจัยอย่างเดียวไม่ได้
ต้องประเมินที่ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วย
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แนวทางการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู
แนวทางการพัฒนางานวิจัยของครูมีหลายประการ แต่ที่จะนําเสนอต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตของผู้เขียน
ที่น่าจะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองของครูนักวิจัย และการพัฒนาความคิดในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยของครู
ซึ่งมีหลายกลุ่มด้วย
1. การให้ความสําคัญกับกระบวนการสะท้อนผลเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยยกระดับคุณภาพ
งานวิจัย
ครูจะพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้ต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ชี้จุดบกพร่อง
ในการวิจัยของครูได้ดี ครูจึงจําเป็นต้องจัดกระบวนการสะท้อนผล (reflection process) โดยให้เพื่อนครู
ช่วยวิพากษ์งานวิจัยในลักษณะของมิตรวิพากษ์ (critical friends) และหากเป็นไปได้ควรเชิญผู้รู้มาร่วม
ในกระบวนการสะท้อนผลเป็นครั้งคราว หรือมีพี่เลี้ยงในระหว่างการทําวิจัย
2. วิทยากรควรทบทวนการนําเสนอกระบวนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
การปฏิบัติงานของครู
หน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการทําผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะจะมีทั้งหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา วิทยากรที่ให้การฝึกอบรมต้อง
นําเสนอกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องในการทําวิจัยในเรียน โดยต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของครู
ระหว่างการทําวิจัยด้วย นั่นคือ การนําเสนอขั้นตอนการวิจัยแบบ PAOR โดยเฉพาะในส่วนของการสะท้อนผล
(reflection) เพื่อให้งานวิจัยของครูได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรเน้นสาระของการศึกษา
เอกสารเชิงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยของครูมากเกินความจําเป็น เพราะจะส่งเสริมให้ครูคัดลอกหรือ
ลอกเลียนการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากงานวิจัยของผู้อื่น โดยไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในการกําหนด
กรอบความคิดของการวิจัยของครู
3. สํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ผลิตเอกสารให้ความรู้แก่การทําวิจัยในชั้นเรียนต้องรับผิดชอบต่อ
สาระความรู้ที่นําเสนอ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวนไม่น้อยเกิดจากหนังสือหรือตําราที่มีการ
วางจําหน่ายหรือที่แจกให้ครูอ่าน ถ้าผู้เขียนมีความคลาดเคลื่อนในมโนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียน ผู้อ่านก็จะ
คลาดเคลื่อนตาม การผลิตหนังสือตําราจึงต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ
4. ต้องยุติกระบวนการรับจ้างทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการรับจ้างทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนต้องยุติทั้งฝ่ายรับจ้าง และฝ่ายว่าจ้าง (ครู) กระบวนการ
รับจ้างทําผลงานวิจัยเป็นตัวทําลายระบบคุณภาพของการศึกษา เป็นการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณ ถือเป็น
ความผิดที่ร้ายแรงและรุนแรง ครูที่ไม่สามารถทํางานวิจัยได้ด้วยตนเองไม่ควรใช้วิธีนี้ให้การหวังผลก้าวหน้า
เพราะเป็นวิธีที่ขาดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นตัวครู ส่วนผู้รับจ้างก็ไม่ควรประกอบอาชีพด้วยการทําธุรกิจประเภทนี้
ควรใช้ความชํานาญทางวิชาชีพที่มีอยู่ให้ถูกทาง การนําความรู้ที่มีอยู่ไปช่วยพัฒนาความรู้แก่ครูโดยไม่หวังผล
เชิงธุรกิจเป็นการกระทําที่น่ายกย่องมากกว่า
5. การปรับหลักเกณฑ์การประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางนี้เป็นปัญหาที่มีผู้เสนอมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ หากการ
ประเมินผลงานวิจัยของครูยังใช้กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงวิชาการก็ยากที่จะทําให้การวิจัยของครูเกิดขึ้น
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ในทิศทางที่มุ่งหวัง และยากที่จะยุติกระบวนการรับจ้างทําผลงานวิจัย เพราะครูส่วนใหญ่ทําวิจัยเชิงวิชาการ
ไม่เป็น ผู้เขียนคิดว่าต้องมีการระดมความคิดในกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการกําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนใหม่ ในทัศนะของผู้เขียนกระบวนการสะท้อนผลเป็นหัวใจสําคัญ
ของการวิจัยของครูที่ต้องพยายามผลักดันให้ครูใช้กระบวนการดังกล่าวในทุกขั้นตอนของการวิจัย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาความคิดและเกิดการเรียนรู้ที่นําไปสู่การกําหนดประเด็นปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย และการ
ทําวิจัยที่มีคุณภาพ การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผลของครูจะช่วยให้งานสอนของครูที่ใช้การวิจัยเป็นฐานมีคุณค่า
ที่ส่งผลต่อผู้เรียน ด้วยความสําคัญของการสะท้อนผลการวิจัยนี้ ในการจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนจึงต้อง
มีการนําเสนอผลการสะท้อนในตัวรายงานด้วย การเขียนรายงานการวิจัยต้องเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์
(narrative research) ที่ทําให้เห็นภาพนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและ
ครูที่ทําวิจัย
บทส่งท้าย
13 ปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แม้จะพบว่าการวิจัยในชั้นเรียน
ยังไม่ซึมซับเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตการทํางานของครู แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เห็นพัฒนาการทางวิชาชีพของครู อย่างน้อย
ครูก็ตระหนักในความสําคัญของการทําวิจัย และมีจํานวนไม่น้อยที่มีการลงมือทําวิจัยแล้ว ไม่ว่าครูจะทําวิจัย
ในชั้นเรียนด้วยจุดมุ่งหมายใด หรือครูจะทําวิจัยถูกผิดมากน้อยเพียงใด ก็ยังดีกว่าครูไม่ได้ทําวิจัยเลย การเสริม
พลั ง อํ า นาจให้ ค รู ทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นยั ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง หน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย
สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และเพื่อนครูด้วยกันเอง ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนอยู่ที่
การร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย บทเรียนจาก 13 ปีที่ผ่านมา จะต้องแปรเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วย
เสริมสร้างและพัฒนาให้คุณภาพครูก้าวไกลไปกว่าเดิม
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ผลงานวิจัย การเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางดวงเดือน แสงวิเศษ
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับ
การเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
และจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
และจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 28 คน โรงเรียนชีโนวาทธํารง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 การวิ จั ยเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารตามแนวคิด ของ Kemmis & Mc Taggart มี 4 ขั้น ตอน คื อ
1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการปฏิบัติ 3) ขั้นการสังเกต 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ
เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(STS) เรื่อง กลไกของชีวิต จํานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบบันทึกภาคสนาม 5) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของนักเรียน 6) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดเรียนรู้ของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ จากโปรแกรม SPSS 17.0 for Windows ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) มีคะแนนความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 83.57 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 80.89 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 85.72
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักสําคัญ คือ ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน
มีความสําคัญที่สุด โดยมีหลักการว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้
ในกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ครูซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้สอนนั้นจะต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเรื่อง
ที่มีการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ผู้สอนจะต้องศึกษาจิตวิทยาการศึกษาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และจะต้องมีการปรับปรุงติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้ดําเนินการจัดการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกําหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้

32 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม
ในเชิงที่มีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อนําความรู้ค วามเข้า ใจในเรื่องวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการดํารงชีวิต (สสวท., 2545)
จากเป้าหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มีการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน และครอบคลุมถึงเรื่องความตระหนักและผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ จึงต้องดําเนินการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(STS) สามารถกล่าวสรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในบริบทของประสบการณ์ของคน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จะเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นจริง โดยจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดและกระบวนการซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการในสถานการณ์จริง ทําให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้
ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงในท้องถิ่นของผู้เรียน เพื่อหาคําตอบสําหรับเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการดีที่สุด
ในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเตรียมบทบาทของพลเมืองในอนาคตให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะรอบรู้ในเนื้อหาวิชา และสามารถใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันและกล้าตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2548)
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
ยั ง เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และหลั กสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 2544 หากนําแนวคิ ดนี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จะได้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตรงตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจ ได้ฝึกคิด ได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนวิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์จริง นักเรียนจะเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความสนุก และมีความสุขกับการเรียน
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) เป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 2 ที่จะสามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา เกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถตัดสิน ใจ ตระหนักถึงความสัม พันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อสังคม และสามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ คูหาพงศ์ (2546) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิทยาลัยพละจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับ
การสอนตามปกติ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) มีนักการศึกษาได้เสนอไว้หลายรูปแบบ
แต่ผู้วิจัยมีความสนใจในรูปแบบของ Carin (1997) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสืบค้น
(Search) 2) ขั้นแก้ปัญหา (Solve) 3) ขั้นสร้างสรรค์ (Create) 4) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)
5) ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (Action) เมื่อนักเรียนได้เรียนตามการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) จะทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการตัดสินใจ
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริง
ในท้องถิ่นและนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
โรงเรียนชีโนวาทธํารง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จากเอกสารรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 - 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ผลการประเมินพบว่า ระดับคุณภาพ
มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้ ยังไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาจากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา พบว่าสาระการเรียนรู้ที่นักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ คือ สาระการเรียนรู้ที่ 1 : สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : กลไกของชีวิต ผู้เรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นต่อไปนี้ 1) อวัยวะแต่ละอย่าง
ทํางานเป็นอิสระไม่สัมพันธ์กับอวัยวะอื่น ๆ 2) เลือดที่ออกจากหัวใจไหลออกจากหลอดเลือดไปสู่ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย (ระบบเปิด) และจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจ 3) หลอดเลือดแดงทุกเส้น
ลําเลียงเฉพาะเลือดแดงเท่านั้น (สสวท., 2551) สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนเรื่องนี้
แล้วพบว่าเนื้อหาของ เรื่อง กลไกของชีวิต ยาก ซับซ้อน เป็นนามธรรม ครูจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม ทําให้นักเรียน
ไม่สนใจเรียน นักเรียนส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(Student - center) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของตนเอง (Learning by doing) จึงสนใจที่จะใช้
รูปแบบการสอนตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ตามรูปแบบของ Carin (1997) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของชีวิต
ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
ในการดําเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนว
วิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจํานวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของนักเรียนทั้งหมด
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเน้นความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ตั้งคําถาม
ในสิ่งที่สงสัยและอยากเรียนรู้ แล้วลงมือค้นหาคําตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปร่วมกัน แล้วนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันได้ การสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ตามรูปแบบของ Carin (1997)
2. ผลการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง คะแนนของนักเรียนซึ่งได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วัดพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการ
ระบุประเด็นปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต 3) ความสามารถ
ในการอุปนัย 4) ความสามารถในการนิรนัย 5) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของอารีย์ วาสุเทพ (2549) ลักษณะแบบวัดเป็นปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 10 คะแนน
3. ผลการวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึ ง คะแนนของนักเรียน วั ดพฤติกรรม 6 ด้าน ดั งนี้
1) ความรู้ - ความจํา 2) ความเข้าใจ 3) การนําไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) ประเมินค่า ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง โดยครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เรื่อง กลไกของชีวิต ลักษณะแบบวัดเป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 20 คะแนน
4. เกณฑ์ การผ่าน หมายถึ ง นักเรี ยนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของนักเรียนทั้งหมด
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยที่ใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการปฏิบัติ ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 2) ขั้นการปฏิบัติ (Action) 3) ขั้นการสังเกต (Observation)
4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) มี 1 วงจรปฏิบัติการ คือ เมื่อสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3
สะท้อนผลการปฏิบัติ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน และแบบบันทึก
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของครู
6. ผู้ช่วยวิจัย หมายถึง ครูผู้ร่วมปฏิบัติเชิงวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นผู้ร่วมวางแผน สังเกตการณ์ ปฏิบัติตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงเมื่อสอนเสร็จสิ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Carin (1997 อ้างถึงในชมพูนุช แพงวงษ์, 2550) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยี และสังคม (STS) วิธีที่ดีที่สุด คือ ช่วยนักเรียนให้ระบุปัญหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม
ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ในสังคมทั่วไป และเป็นปัญหาในชีวิตจริง เพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจ
อย่างฉลาดและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสืบค้น (Search) เป็นขั้นตอนของการสํารวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน นักเรียนเสนอความคิดเห็น
ในสิ่งที่อยากรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ย่อย เรื่อง กลไกชีวิต โดยเสนอในรูปของคําถามหรือปัญหาที่ต้องการศึกษา
และนําสิ่งที่เสนอมาจัดหมวดหมู่ จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้ย่อยเพื่อทําการวางแผนและดําเนินการต่อไป
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2. ขั้นแก้ปัญหา (Solve) เป็นขั้นที่นักเรียนนําสิ่งที่ตนเองอยากรู้มาค้นหาคําตอบ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์
3. ขั้นสร้างสรรค์ (Create) เป็นขั้นที่นักเรียนนําข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทํา
เพื่อสรุปผลการค้นคว้าเป็นความรู้ พร้อมทั้งคิดวิธีการนําเสนอข้อมูล
4. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) เป็นขั้นที่นักเรียนนําเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า แล้วร่วมกัน
อภิปราย ตอบคําถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
5. ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (Action) เป็นขั้นของการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปฏิบัติจริงทั้งในห้อง
และนอกห้องเรียน โดยนักเรียนนําเสนอในรูปแบบของการจัดป้ายนิเทศ จัดทําหนังสือเล่มเล็ก และจัดทําแผ่นพับ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่สังคม
กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม(STS) Carin (1997)
1. ขั้นสืบค้น (Search)
2. ขั้นแก้ปัญหา (Solve)
3. ขั้นสร้างสรรค์ (Create)
4. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)
5. ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (Action)

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 อ้างถึงใน
ชมพูนุช แพงวงศ์, 2550) มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการวางแผน (Planning)
2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) ทําการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมของ Carin (1997) มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสืบค้น (Search) 2) ขั้นแก้ปัญหา (Solve) 3) ขั้นสร้างสรรค์
(Create) 4) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) 5) ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (Action)
3. ขั้นการสังเกต (Observation)
4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
จํานวน 28 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนชีโนวาทธํารง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 แบบ คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต จํานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ คือ
2.1 แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ลั ก ษณะแบบวั ด เป็ น ปรนั ย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของชีวิต ลักษณะแบบวัด
เป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 20 คะแนน
2.3 แบบบันทึกภาคสนาม
2.4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน
2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
2.6 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
วิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
จํานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง
3. เก็บรวมรวมข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เมื่อดําเนินการสอนครบ
ตามแผนการสอนที่ 1- 3 โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดเรียนรู้ของครู และใบงานท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
4. การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ เ มื่ อ ดํ า เนิ น การสอนครบตามแผนการสอนที่ 1- 3 แล้ ว โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลําดับ
แล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์ สรุปผลและแปลผลข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลได้มาจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบของ Maykut and Morehoues (อ้างถึงในชมพูนุช แพงวง, 2550)
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิ เคราะห์ข้อมูล เบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ ข้ อมูล ที่ดํา เนิน การระหว่ า งการเก็บ ข้อ มูล คือ
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกและกลั่นกรองข้อมูลตลอดจนจดบันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ
2. การจัดกลุ่มข้อมูล เป็นการลดทอนข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามคุณลักษณะต่าง ๆ
3. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบของความเชื่อมโยงในข้อมูล
เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 37
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
จากโปรแกรม SPSS 17.0 for Windows
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน คิดเป็นร้อยละ
มาตรฐาน
10
10
5
8.35
1.12
83.57
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
8.35 คิดเป็นร้อยละ 83.57 ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์
จํานวนนักเรียน คะแนนผ่าน
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
เกณฑ์ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
70
(คน)
(คน)
28
7
26
92.86
2
7.14
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการจัดการเรียนรู้
ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเต็ม
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน คิดเป็นร้อยละ
มาตรฐาน
20
19
11
16.17
2.41
80.89
จากตารางที่ 3 พบว่าจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.17 คิดเป็นร้อยละ
80.89 ดังนั้น สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70
จํานวนนักเรียน คะแนนผ่าน
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
เกณฑ์ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
70
(คน)
(คน)
28
14
24
85.72
4
14.28
จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม (STS) นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 85.72
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ภาพที่ 1 ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

จากภาพที่ 1 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ทําให้นักเรียน
มีร้อยละของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด และมีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยที่ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยต้องชี้แจงหน้าที่ของผู้ช่วยวิจัย และกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้
2. ในการการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับเนื้อหาและกิจกรรมที่ปฏิบัติควรมีการยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม
3. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ทําให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงควรทําอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
4. การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ทําให้นักเรียนใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม โดยระดมพลังสมองเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้ เพื่อจะได้ข้อมูล
จากการทดลองและการทํากิจกรรม แล้วออกแบบหรือสร้างโมเดลเพื่อรวบรวมหรือจัดกระทําข้อมูล อภิปราย
การแก้ปัญหาร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ทําให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กระบวนการกลุ่ม
การระดมสมอง การอภิปรายร่วมกัน การมีเหตุผล และการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย
นางวรรณภา ชื่นนอก
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุม่ ร่วมมือ
2) ศึกษาจํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 22 คน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ จํานวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 - 0.80 มีอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.20 - 0.48 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.60 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.2 - 0.77 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.67
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่ ม ร่ วมมื อ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของจํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ง หมด มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2551
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนทุ่งโพวิทยาระดับโรงเรียนมีค่าเท่ากับ 4.19 ซึ่งต่ํากว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
(สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2551 : 5) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนทุ่งโพวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2547 พบว่า ด้า นผู้เ รีย นมาตรฐานที่ 5 ผู้เ รีย นมีค วามรู้แ ละทัก ษะพื้น ฐานที่จํา เป็น ตามหลัก สูต ร
อยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งทางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าครู
ควรจัดการเรียนการสอนในเรื่องการรู้จักใช้คําถามแสวงหาความรู้หาเหตุผล ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ทําไม เพราะเหตุใด เธอรู้สึกอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป หรือเรื่องนี้ให้ความรู้
ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้าง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547 : ค - จ) และจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานที่ 6.1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 79.55 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด จะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 20.45 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่เรียน เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
ซึ่งต่ํากว่ามาตรฐานร้อยละ 75 ที่กําหนดไว้ (โรงเรียนทุ่งโพวิทยา. 2550 : 1)
ความด้อยประสิทธิภาพดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลาย อาทิ นโยบาย การบริหารจัดการ
คุณภาพของครู ค่านิยมสังคม รวมทั้งปัจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศของห้องเรียน และห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งควรเป็นห้องที่มีความอบอุ่นเป็นกันเองไม่เครียด อันจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมาก เจตคติ
ในการรักการเรียนของนักเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเห็นว่าการเรียนเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เพียงงาน
ที่ตนเองต้องทําเพื่อเอาใจครูหรือผู้ปกครอง ปัญหาเหล่านี้ยังรวมถึงการขาดทักษะการทํางานอย่างมีระบบ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยมาก ไม่ค่อยช่วยเหลือผู้อื่นเพราะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกัน หรือไม่กล้าปรึกษาหารือ
กับเพื่ อนเนื่องจากไม่สะดวกในการเคลื่ อนย้ายที่ นั่ง การเรียนรู้ ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง โดยที่ไม่ มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน การเรียนการสอนเป็นแบบไม่สนใจเพื่อนรอบข้างอาศัยตนเองเป็นหลัก
นักเรียนขาดทักษะการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จับกลุ่มทําการทดลองตามใจชอบ เด็กเก่งอยู่กับเด็กเก่ง
เด็ ก อ่ อ นถู ก ทิ้ ง ทํา ให้ นั ก เรี ย นบางส่ ว นเกิ ด การเบื่ อ หน่ า ยไม่ ช อบวิ ช าที่ เ รี ย น ผลการเรี ย นของแต่ ล ะคน
มีความแตกต่างกันมาก ขาดทักษะการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้พบว่า ทฤษฎีที่มีแนวคิดสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มากที่สุด และเป็นทฤษฎีที่นักการศึกษาได้ให้ความสนใจมาก คือ ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์นิยม (Constructivism
Learning Theory) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) หรือ PBL นั้น
แบร์โรว และแทมบลีน (Barrows and Tamblyn. 1980 : 1) กล่าวสรุปว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจาก
แนวคิดทฤษฎีสร้างสรรค์นิยมซึ่งมีแนวคิดบนพื้นฐานทางพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เป็นการ
เรียนรู้จากปัญหาซึ่งเป็นเงื่อนไขสําหรับการดํารงอยู่ของมนุษย์ให้พยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในแต่ละวัน
เมื่อผู้เรียนพบกับปัญหาสิ่งที่ไม่รู้ทําให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาและผลักดันให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้
มาเพิ่มเติม ประสบการณ์การเรียนที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนที่ให้ความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับ
การแก้ปัญหาในอนาคต ซึ่งแบร์โรว และแทมบลีน (Barrows และTamblyn. 1980 : 12) ลู่ และคณะ (Lou, et
al. 2010 : 3; citing Williams, et al. 2008) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ว่าเป็นทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เรียนรู้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เรียน
จะเริ่มสร้างองค์ค วามรู้และเกิดการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา โดยผู้สอนเป็นผู้นําพาให้ผู้เรียนสํารวจ
หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับผลของการวิจัยของ สิรินทรา คงบุญ (2547)
นัจญ์มีย์ สะอะ (2551) และซาฟีนา หลักแหล่ง (2552) ที่พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และจุไรรัตน์ สุริยงค์ (2551) ที่พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
จัด การเรีย นรู้โ ดยใช้ปัญ หาเป็น ฐานมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและความสามารถในการแก้ปัญ หาสูง ขึ้น
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และแนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 2533 : 20 - 23; อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิวัฒน์.
2552 : 41 - 42) ที่เกี่ยวกับการเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เก่งจะช่วยเหลือเพื่อน
โดยการอธิบายให้เพื่อนฟังและทําให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึ้น และทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ของตน
เต็มความสามารถเพื่อให้กลุ่มประสบความสําเร็จ และนอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 16) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ที่สําคัญของการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเพราะทุก ๆ คน
มีส่วนร่วมในกลุ่มเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงนําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
2. เพื่อศึกษาจํานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ปั ญ หาก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐานกั บการเรี ยนแบบร่ วมมื อแบบกลุ่ มร่ วมมื อ หมายถึ ง
การจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ส าระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง ลมฟ้า อากาศ ของนัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกที่มีความแตกต่างกันด้านเพศ
และความสามารถ เริ่ม ต้ น การเรี ย นจากการใช้ปัญ หาเป็ น ตัว กระตุ้น ให้ นั ก เรีย นเกิ ด การแสวงหาความรู้
เพื่อแก้ปัญหา โดยมีการกําหนดสถานการณ์ปัญหาขึ้น ซึ่งยึดวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ มีโล และลิน
(Hmelo & Lin. 2000) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา หมายถึง การประเมินความรู้ที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหา
ที่ได้รับ นักเรียนจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับคําศัพท์หรือมโนทัศน์แล้วระบุคําสําคัญของปัญหา หากมีคําศัพท์
หรือมโนทัศน์ใดที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกันอยู่จะต้องพยายามหาคําอธิบายให้ชัดเจน โดยใช้ความรู้เดิม
ของสมาชิกกลุ่ม
1.2 ขั้น สร้า งประเด็น การเรีย น หมายถึง ขั้น ตอนที่นัก เรีย นแต่ล ะกลุ่ม จะช่ ว ยกั น ระบุ ปั ญ หา
จากสถานการณ์ปัญหาโดยสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่ตรงกันหรือสอดคล้องกัน จากนั้น
สมาชิกกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม สรุปรวบรวม
ความรู้และแนวคิดของสมาชิกเกี่ยวกับการเกิดปัญหาและสร้างสมมติฐานสําหรับใช้แก้ปัญหานั้น ๆ
1.3 ขั้นดําเนินการวางแผนเพื่อเพิ่มเติมประเด็นการเรียน หมายถึง นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามกรอบที่กําหนดไว้ด้วยการสอบถาม การค้นคว้า การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ โดยครูช่วยกํากับทิศทาง
การค้นคว้าและช่วยแก้ปัญหาในการค้นคว้า เพื่อให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาตามที่
กําหนดไว้ในกรอบการศึกษาเป็นการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่ได้วิเคราะห์ในขั้นที่ 2
1.4 ขั้นใช้ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนร่วมกันปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างชิ้นงาน
หรือดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ จะเป็นการใช้ความรู้ที่ได้ไปลงมือแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้
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1.5 ขั้นไตร่ตรองเมื่อพบเป้าหมาย หมายถึง การประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหาและผลที่ได้ถูกต้อง
หรือได้ผลอย่างไร ถ้าการแก้ปัญหาทําได้ถูกต้องก็ประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหา แต่ถ้าพบว่าการแก้ปัญหานั้น
ไม่ประสบผลสําเร็จ ก็ต้องย้อนกลับไปเลือกวิธีการแก้ปัญหาอื่น ๆ ในขั้นที่ 3 แล้วดําเนินการแก้ปัญหาใหม่
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการเรียน เรื่อง ลมฟ้า
อากาศ ของนักเรียนซึ่งวัดได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมในด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3. ความสามารถในการแก้ปัญ หา หมายถึง ความสามารถในการหาคํา ตอบจากสถานการณ์
ที่กําหนดขึ้น ตามแนวทางการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของ มีโล และลิน (Hmelo & Lin. 2000 : 228 - 231) ซึ่งวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พันธ์ ทองชุมนุม (2547 : 74 - 104) ได้กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Connectionism) ธรอนไดค์ (Thorndike) เป็นผู้ทําการศึกษาและ
ตั้งทฤษฎี โดยหลักการทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยสิ่งเร้า
อย่างหนึ่งอาจจะทําให้เกิดการตอบสนองได้หลายอย่างแต่การเรียนรู้ในครั้งนั้นจะเลือกตอบสนองเฉพาะสิ่งที่พอใจ
ที่สุดไว้เพียงอย่างเดียว และเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะนําเอาการเรียนรู้ในครั้งนั้นไปใช้ในครั้งต่อไป เราถือว่าการเรียนรู้
ที่กล่าวนี้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลองผิดลองถูก
2. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ผู้ตั้งทฤษฎีการเรียนรู้นี้เป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อ โคห์เลอร์
(Kohler) ทฤษฎีการเรียนรู้นี้กล่าวว่า การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ผู้เรียนจะพิจารณาสิ่งเร้าหรือ
โครงสร้างของปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ทุก ๆ ส่วน ก่อนเป็นลําดับแรก จากนั้นผู้เรียนจะแยกปัญหาดังกล่าว
ออกเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นส่วน ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่ค้นพบ
ทีหลังนี้ จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยหาช่องทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการค้นพบนั้นจะเป็นการหยั่งรู้
(Insight) เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจต่อปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง บางครั้งมีผู้เรียกทฤษฎีนี้ว่า
ทฤษฎีแห่งความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theory)
3. แนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) หลักการสําคัญตามแนวคิดของเพียเจต์ คือ มนุษย์เป็นผู้สร้างความรู้
และการได้มาของความรู้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ของความรู้และความรู้ที่มนุษย์มีมาก่อนแล้ว โดยที่ความรู้ที่
มนุษย์มีมาก่อนจะช่วยในการแปลความหมายของความรู้ใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ตามแนวคิด
ของเพียเจต์ มี 3 ชนิด คือ
3.1 ความรู้ทางกายภาพ (Physical Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสมบัติ
หรือธรรมชาติของสสารต่าง ๆ เช่น ดอกมะลิมีกลิ่นหอม มะขามมีรสเปรี้ยว โลหะเงินมีความวาว
3.2 ความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
ซึ่ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด เป็ น กระบวนการ ในการใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น ของคนในสั ง คมนั้ น ๆ
โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันหรือปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้
3.3 ความรู้เชิงเหตุและผล (Logical Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากการใช้ความคิดทางตรรกศาสตร์
หรือคิดเชิงเหตุและผล ความรู้ชนิดนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่สูงกว่าความรู้ 2 ชนิดแรก และมีเฉพาะกับบุคคลที่มี
การพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นปฏิบัติการรูปธรรมและนามธรรม
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4. แนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เสนอแนวคิดดังนี้
4.1 การเรียนรู้มโนมติ บรูเนอร์กล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอยู่มากมาย มนุษย์เราไม่สามารถจดจํา
และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ทั้งหมด ในการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจึงจําเป็นต้องลดความยุ่งยากซับซ้อนให้น้อยลง
โดยการจัดหมวดหมู่เข้าด้วยกัน ด้วยการใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งอย่างเหมาะสม วิธีดังกล่าวเรียกว่า วิธีการจําแนกประเภท
(Categorizing Process) ผลของการใช้วิธีนี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดมโนมติของการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ง่ายขึ้น
และสามารถเกิดมโนมติได้ในปริมาณที่มากขึ้น
4.2 ทฤษฎีมโนมติ บรูเนอร์ ได้กล่าวไว้ว่า มโนมติทุกมโนมติจะมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
4.2.1 ชื่อ (Name) จะเป็นคําหรือข้อความที่ใช้ในการเรียกกลุ่มของ สิ่งของ หรือประสบการณ์
ที่ใช้ลักษณะร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการจําแนก ตัวอย่างเช่น สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต จากตัวอย่างที่กล่าวในขั้นต้น
เป็นมโนมติที่ใช้เกณฑ์ของการมีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นเกณฑ์ในการแบ่งขณะที่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยยังมี
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมาย และมีมโนมติย่อยอีก
4.2.2 ตัวอย่างของมโนมติ (Example) หมายถึง สิ่งของ หรือประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างของ
มโนมตินั้น ถ้าผู้เรียนมีความเข้าใจในมโนมตินั้นแล้ว ผู้เรียนสามารถที่จะยกตัวอย่างสิ่งของ หรือประสบการณ์
ของมโนมตินั้นได้และสามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือประสบการณ์ใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนมตินั้น
4.2.3 คุณ ลักษณะเฉพาะ (Attribute) คุณลักษณะเฉพาะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเกณฑ์หรือ
ลักษณะร่วมในการจัดสิ่งของหรือประสบการณ์เหล่านั้นให้อยู่ในกลุ่มหรือหมวดเดียวกัน
4.2.4 คุณค่าของลักษณะเฉพาะ (Attribute Value) การใช้ลักษณะเฉพาะในการจําแนก
สิ่งของต่าง ๆ เราต้องพิจารณาคุณค่าของลักษณะเหล่านั้นด้วย เพราะลักษณะเฉพาะบางอย่างมีหลายระดับ
4.2.5 กฎเกณฑ์หรือนิยาม (Rule) เป็นการให้ข้อความที่สรุปลักษณะที่จําเป็นหรือสําคัญของ
มโนมตินั้น การใช้นิยามของมโนมติมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเกิดมโนมติ ซึ่งผู้สอนมักใช้
เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสรุปลักษณะเฉพาะที่สําคัญของมโนมติที่ผู้เรียนได้ค้นพบ การให้มโนมติที่ถูกต้อง
จะแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ประกอบอื่น ๆ ของมโนมติเป็นอย่างดี
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1994 : 31 - 37; อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิวัฒน์.
2552 : 41 - 42) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้
เป็นกลุ่ ม ย่ อยโดยมี ส มาชิก กลุ่ม ที่มี ค วามสามารถแตกต่างกั นประมาณ 3 - 6 คน ช่ว ยกันเรี ยนรู้เ พื่อ ไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ดังนี้
1. การพึ่งพากันทางบวก (positive interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะต้องมีความตระหนัก
ว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสําคัญ และความสําคัญของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกัน
สมาชิกแต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความสําเร็จ ความสําเร็จของบุคคลและของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับกันและกัน
2. การมีปฏิสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน (face - to-face promotive interaction) การที่สมาชิกในกลุ่ม
มีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในทางที่จะช่วยให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการทํางานต่าง ๆ ร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. การกําหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (individual accountability)
สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ มี ใ ครที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ โ ดยไม่ ทํ า หน้ า ที่ ข องตนดั ง นั้ น กลุ่ ม จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ร ะบบ
การตรวจสอบผลงานทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
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4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะกลุ่มย่อย (interpersonal and small group skill) การเรียนรู้
แบบร่วมมือจะประสบความสําเร็จได้ ต้องอาศัยทักษะที่สําคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ
ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน ซึ่งผู้สอนควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ดําเนินงานได้
5. การใช้กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือจะต้องมีการวิเคราะห์
กระบวนการทํางานของกลุ่ม เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ และปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
แนวคิดและทฤษฎี

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
กับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ
เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้
จากปัญหาที่กาํ ลัง
เผชิญอยู่เพื่อหาช่องทาง
ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกิดทักษะการค้นคว้า
โดยการค้นพบนั้น
จะเป็นการหยั่งรู้
(Insight) เกิดการเรียนรู้
และความเข้าใจ
ต่อปัญหาดังกล่าว
อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
กับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

1. ขั้นทําความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา
2. ขั้นสร้างประเด็น
การเรียน
3. ขั้นดําเนินการ
วางแผนเพื่อเพิ่มเติม
ประเด็นการเรียน
4. ขั้นใช้ความรู้ใหม่
ในการแก้ปัญหา
5. ขั้นไตร่ตรอง
เมื่อพบเป้าหมาย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - experimental research) ดําเนินการทดลองตามแบบแผน
การวิจัย One group pretest - posttest design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 1 จากโรงเรีย นทุ่ง โพวิท ยา
ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา
ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือ
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2) ศึกษาเอกสาร ตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) สร้างตารางวิเคราะห์ และจัดแบ่งเนื้อหา
4) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
จากตํารา และเอกสารต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
5) คัดเลือกสื่อ และออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน
จัดทําใบงาน และใบความรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางแผนไว้
6) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามกําหนดการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
1) นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งและพั ฒ นาเสร็ จ แล้ ว ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 คน
ประเมินผลคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้และข้อความ
โดยเกณฑ์ในการพิจารณา (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม. 2553 : 164)
2) นําคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
มาแปลความหมายหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 22 คน
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2) ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและเนื้อหาวิทยาศาสตร์
จากหลักสูตร คู่มือครู เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยแบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 2.1) ด้านความรู้ – ความจํา 2.2) ด้านความเข้าใจ 2.3) ด้านการนําไปใช้
2.4) ด้านการวิเคราะห์ 2.5) ด้านการสังเคราะห์ 2.6) ด้านการประเมินค่า
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับตารางการวิเคราะห์
เนื้อหาและจุดประสงค์ จํานวน 90 ข้อ ต้องการจริงเพียง 30 ข้อ
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
1) นํ า แบบทดสอบให้อ าจารย์ที่ ปรึก ษาพิจารณาความเหมาะสม จากนั้น นํา ไปให้ผู้เชี่ ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์และภาษาไทย จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับข้อสอบ ซึ่งข้อสอบที่มีความตรงตามเนื้อหานั้นมีจํานวน 90 ข้อ
2) นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับการเรียน เรื่อง ลมฟ้าอากาศ มาแล้วและไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 55 คน
3) นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบร้อยแล้ว แยกคนที่สอบผ่านเกณฑ์
และไม่ผ่านเกณฑ์ แล้ววิเคราะห์ดังต่อไปนี้
3.1) หาค่าความยากง่าย (P) และ ค่าอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ
โดยค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.48 ซึ่งมีข้อสอบเข้าเกณฑ์
จํานวน 34 ข้อ โดยคัดเหลือเพียง 30 ข้อ ซึ่งตัดข้อที่มีจุดประสงค์คล้ายกันทิ้ง
3.2) คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จํานวน 30 ข้อ ไปจัดพิมพ์
3.3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 55 คน
ซึ่งเคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจาก
สูตรของชรอคและคอสแคร์ลี (Shrock and Coscarelli) (บัญญัติ ชํานาญกิจ และนวลศรี ชํานาญกิจ. 2550 : 69)
ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.60
3.4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 30 ข้อ ไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 22 คน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
1) ศึกษาเทคนิคการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เทคนิคการเขียนข้อสอบ ตัวอย่างการเขียน
ข้อสอบ และเทคนิคการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาจากหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลมฟ้าอากาศ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3) วิเคราะห์เนื้อหา และสร้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ได้ในชีวิตประจําวัน
4) จัดทําแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา และตัวชี้วัด จํานวน 10 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 5 ข้อ
รวม 50 ข้อ
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วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
1) นํา แบบทดสอบที่ปรับ ปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ย วชาญทางการสอนวิท ยาศาสตร์ และภาษาไทย
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับขั้นตอนการแก้ปัญหา
2) นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 55 คน
3) นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบร้อยแล้วนํามาแยกจํานวนนักเรียน
ที่สอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ แล้ววิเคราะห์ดังต่อไปนี้
3.1) หาค่าความยากง่าย (P) และ ค่าอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ
โดยค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.77 โดยข้อสอบเข้าเกณฑ์
จํานวน 35 ข้อ มีสถานการณ์ที่มีข้อสอบเข้าเกณฑ์ทุกข้อ จํานวน 6 สถานการณ์ จํานวน 30 ข้อ สถานการณ์ ละ 5 ข้อ
3.2) คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จํานวน 30 ข้อ นําไปจัดพิมพ์
3.3) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่เคยเรียน
เรื่องนี้มาแล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 55 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณ
จากสูตรของชรอคและคอสแคร์ลี (Shrock and Coscarelli) (บัญญัติ ชํานาญกิจ และนวลศรี ชํานาญกิจ.
2551 : 69) ได้ค่าความเที่ยง 0.67
3.4) นํ าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ มี ประสิท ธิภาพ 30 ข้อ ไปใช้กั บ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 22 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
จํานวน 30 ข้อ 30 นาที และวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
รูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง
3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
(Post - test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน แล้วเก็บรวบรวม
ผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. นําคะแนนที่ได้จากการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ก่อนเรียน และหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ
1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.2 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน
1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับของวิลค๊อกสัน (Wilcoxon - Matched Pairs Signed - Rank Test)
กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ และนวลศรี ชํานาญกิจ. 2551 : 115 - 116)
1.4 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 1
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์คะแนนที่คาดหวัง
โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi - square test) (บัญญัติ ชํานาญกิจและนวลศรี ชํานาญกิจ. 2551 : 88)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 นําผลการทดสอบมาหาจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2.2 นําจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ไปใส่ลงในตารางตามรายการที่กําหนด
จํานวนนักเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ (foi) และจํานวนนักเรียนตามสมมติฐาน (fei) แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์คะแนนที่คาดหวัง โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์
2.3 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 2
3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียน
มาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล
3.2 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนเรียน และหลังเรียน
3.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบอันดับ
ที่มีเครื่องหมายกํากับของวิลค๊อกสัน (Wilcoxon - Matched Pairs Signed - Rank Test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระกัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ และนวลศรี ชํานาญกิจ. 2551 : 115 - 116)
3.4 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของจํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมดมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มร่วมมือมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้
1. นําเทคนิคอื่น ๆ มาร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือ เช่น เทคนิคการใช้แผนผังกราฟิก TGT เป็นต้น
2. นําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือไปใช้สอน
ในสาระอื่น ๆ ให้ครบทุกสาระในวิชาวิทยาศาสตร์
3. นํากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมมือไปใช้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ
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ผลงานวิจัย การพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ วิชาเคมีเพิ่มเติม
เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ผู้วิจัย
นางนภาพร พินิจ
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ 2) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่จัดการเรียนรู้
ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่เรียน
เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน ซึ่งเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยรับผิดชอบสอนเพียง 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
ในอุตสาหกรรม แบบประเมินตามสภาพจริง และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบ
แบบย้อนกลับ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนเท่ากับ 24.61 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเท่ากับ 49.54 ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน
สูงกว่าก่อนการเรียน 24.93 คะแนน คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่จัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ มีผลการประเมินโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก คือ ด้านสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนร้อยละ 78.22 ซึ่งถือว่าผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.11
ถือว่าผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ร้อยละ 90.71 ถือว่าผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ
ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาและหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24(5) คือ การให้ความสําคัญของการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
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ประเภทต่าง ๆ ในมาตรา 30 ได้กําหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้ผู้สอนได้วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 12 - 16)
ความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยนั้นจะเน้นไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ การนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร (กรมวิชาการ. 2542 : 3) ภาระหน้าที่ที่สําคัญของครูตามเกณฑ์สมรรถนะประจําสายงาน ได้แก่
การออกแบบการเรียนรู้ได้ตามต้องการและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล เพื่อใช้ในการวัด
ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้หรือไม่ การออกแบบการเรียนรู้เป็นการประเมิน
ความสามารถของครูผู้สอน ว่าครู ผู้นั้นได้ จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับเจตจํานงที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ด้วยหรือไม่ การออกแบบการเรียนรู้มีแนวทางที่หลากหลายตามทฤษฎีหรือ
แนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของการออกแบบแบบย้อนกลับ
(Backward Design) เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับวางอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดอันเดียวกัน นั่นหมายความว่า
การที่ครูจะเริ่มต้นจัดการเรียนรู้ในเรื่องใดก็ตาม ตัวครูผู้สอนจะต้องมีภาพที่แจ่มชัดในมโนทัศน์ของตนเองก่อนว่า
ในการจัดการเรียนการสอนในท้ายที่สุดของบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ ครูต้องการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อะไร เกิดความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง (Covey; 1989, อ้างถึงใน ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ,
2550 : 3) และวิกกินส์ และแมคไทฮ์ (Wiggins & McTighe; อ้างถึงใน กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2550 : 14 - 18)
เห็นว่าครูทุกคนเป็นนักออกแบบ ภารกิจหลักในวิชาชีพครู คือ การออกแบบหลักสูตรประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ออกแบบเครื่องมือประเมินความต้องการ และเครื่องมือประเมินผลว่าได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หลักที่สําคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของการออกแบบแบบย้อนกลับ
จะเน้นความสําคัญไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ และการบรรลุผลตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ โดยผู้เรียนจะต้อง
เกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืนติดตัวไป (Enduring Understanding) ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่ได้พึงประสงค์ไว้ และเพื่อให้ผลผลิต
ทางการศึกษามีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังของสังคมและจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาหลาย ๆ ด้าน ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ ดังที่ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2541 : 61 - 67) ได้กล่าวถึงครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า
ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
จึงสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการออกแบบแบบย้อนกลับ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการกําหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ 2) ขั้นตอนการกําหนดหลักฐาน
ที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ และ 3) ขั้นตอนการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับทั้ง 3 ขั้นตอน ช่วยทําให้ครูผู้สอนมีจุดหมายในการกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ชัดเจนและวัดประเมินผลสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในขั้นตอนการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย
กอปรกับใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้แก้ปัญหา ได้ใช้ความคิด
จะพั ฒ นาระดั บ สติ ปั ญ ญาของผู้ เ รี ย นได้ ม ากที่ สุ ด ดั ง ที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2544 : 39) ได้ ก ล่ า วว่ า
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“...วิธี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลที่ส ามารถสะท้อ นผลการเรี ย นรู้อ ย่ า งแท้ จริ งของผู้เ รีย น และครอบคลุ ม
กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน (ด้านความรู้ความคิด ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการ
และด้านเจตคติ คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิยม) จึงต้อ งวัด ผลและประเมิน ผลตามสภาพจริง (Authentic
Assessment)”
ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ระดับสติปัญญาของผู้เรียน และการใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอาจจะแสดงผลการเรียนรู้
ที่แท้จริงของนักเรียนรายบุคคลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ จนถึงด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อนําผลการประเมินตามสภาพจริงไปใช้จัดกลุ่มนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ
เช่น จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เป็นแนวทางที่จะหาวิธีการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
แต่ละกลุ่มได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม บรรลุถึงเป้าหมายการเรียนรู้ และตรงตามมาตรฐาน
ที่ได้กําหนดไว้ โดยผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ยั่งยืนติดตัวไป อาจช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่ างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ
2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับ
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ออกแบบแบบย้อนกลับ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิกกินส์ และ แมคไทฮ์ (Wiggins & McTighe; อ้างถึงใน กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2550 : 14 - 18)
ได้กล่าวถึง การออกแบบแบบย้อนกลับโดยสรุปได้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการกําหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์
ซึ่งผู้สอนต้องพิจารณาว่าผู้เรียนควรจะรู้เรื่องอะไรควรมีความเข้าใจในเรื่องใด และควรทําอะไรได้บ้าง ควรมีความเข้าใจ
ที่ยั่งยืนอะไรบ้าง 2) ขั้นตอนการกําหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์โดยกําหนดให้
ครูคิดวางแผนการเรียนรู้ด้วยการคิดถึงหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและต่อเนื่อง และ 3) ขั้นตอนการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ทั้ง 3 ขั้นตอน ช่วยทําให้ครูผู้สอนมีจุดหมายในการกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ชัดเจนและวัดประเมินผลสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ด้วยการ
ออกแบบ
แบบย้อนกลับ

t-test
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- แบบประเมินตามสภาพจริง
- แบบวัดระดับความพึงพอใจ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
- ระดับความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการพัฒนา แบบ One – Group Pretest – Posttest Design (บุญเรียง ขจรศิลป์,
2537 : 246) ดังนี้
O1
X
O2
แทน การทดสอบก่อนเรียน
เมื่อ O1
X
แทน การเรียนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
O2
แทน การทดสอบหลังเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2552 จํานวน 5 ห้องเรียน จํานวน 260 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนารีรัตน์
จังหวัดแพร่ จํานวน 52 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยมีหน้าที่สอน 1 ห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ
เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม วิชาเคมีเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ที่สร้างขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน ส่วนที่ 2 การออกแบบ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบย้ อ นกลั บ ส่ ว นที่ 3 การออกแบบแบบประเมิ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น หลั ก ฐานของการเรี ย นรู้
ส่วนที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่ 5 การจัดคลินิกพัฒนาศักยภาพ
2. เครื่ อ งมื อที่ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ ได้ แ ก่ แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
แบบประเมินตามสภาพจริง แบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิค “WHERE” วิกกินส์ และแมคไทฮ์ (Wiggins &
McTighe; อ้างถึงใน กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2550, หน้า 14 – 18 ) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน
ตามลําดับดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อดําเนินการจัดทํา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ
1.2 สร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ ระยะเวลาที่ใช้ 24 ชั่วโมง
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โดยออกแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินผลตามสภาพจริง ดังรายละเอียดใน ข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเรียนรู้
และจัดทําหน่วยการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรฐาน 2) ผลการเรียนรู้
3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ความคิดรวบยอดหลัก 5) เป้าหมายการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ความเข้าใจที่คงทน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6) หลักฐานการเรียนรู้ โดยหลักฐานของการเรียนรู้ มีวิธีการประเมินจากการใช้
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แบบประเมิน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินตามสภาพจริง 3 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้
และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้เทคนิค “WHERE” 8) จัดคลินิกศักยภาพนักเรียน ตามผลการประเมินตามสภาพจริง 9) ทดสอบ
หลังการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ด้านภาษาและขั้นตอนการจัดทํา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
ของผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับการตรวจสอบในครั้งแรก ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ด้านภาษาและ
ขั้นตอนการจัดทํา โดยยึดความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ และตรวจสอบ
คุณภาพนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก
1.5 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ด้านภาษาและความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ
1.6 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้าน เนื้อหา ด้านภาษา
และความเข้าใจ
1.7 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรียน และหาประสิทธิภาพการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับมีค่า 84.29/82.57
1.8 นํากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ ที่ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข
ให้ ส มบู ร ณ์ แล้ วนําไปใช้จริง กับ กลุ่ม ตั ว อย่า ง คือ นั ก เรีย น ระดับ ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ 5/4 ภาคเรีย นที่ 2
ปีการศึกษา 2552
2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ลักษณะรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระ
วิชาเคมีเพิ่มเติม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และแจกแจงพฤติกรรมที่จะวัดผล โดยก่อนคัดเลือกเป็นแบบทดสอบ
จะผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อหาความตรง และนําไปหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบตามลําดับ ดังรายละเอียด ข้อ 2.3 - 2.6
2.3 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและ
ประเมินผล พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency : IOC) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่ามีความสอดคล้อง
ไม่ต้องปรับปรุง ถ้าน้อยกว่าก็ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 จากผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยกับ
แบบทดสอบฉบับนี้ว่ามีความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง +1.00
2.5 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 1 ห้อง
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2.6 นําผลจากข้อ 2.5 ไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22 – 0.72
ค่าอํานาจจําแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป สําหรับข้อสอบแบบปรนัย ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.96
2.7 นํ าแบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน ที่ผ่ านการหาคุ ณภาพของแบบทดสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน
3. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู้วิจัยกําหนดการประเมินผลตามสภาพจริง 3 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้
ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ประเมินด้านสาระการเรียนรู้ การสร้างแบบประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ประเมินด้านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมิน 4 ชุด คือ
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินการทํากิจกรรม/ภาระงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง
และแบบประเมินการสืบค้นข้อมูล และการสร้างแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ใช้ประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์
รายละเอียดและขั้นตอนการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริง มีดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาผลการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการทํากิจกรรม/ภาระงาน/ชิ้นงานที่มอบหมายให้นักเรียน
ทํานอกเวลาเรียน เพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. สร้างแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับผลการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 1
จํานวน 4 ชุด มีคะแนนการประเมินชุดละ 10 คะแนน รวมทั้งหมด 40 คะแนน และนําแบบทดสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ด้านเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อคําถาม
ด้านความยากง่าย ด้านรูปแบบของการทดสอบ และด้านภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด้านความสอดคล้องของแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ (IOC)
และนําแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน แบบ 1 : 1,
1 : 3 และ 1 : 100 พร้อมกับหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบภาคสนาม จากนั้นจึงคัดเลือก
เฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก อยู่ในช่วง 0.2 - 0.8 ได้ข้อสอบจํานวน 4 ชุด ไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน
3. สร้างแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ชุด โดยศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 มาตรฐานที่ 3.2 แล้วกําหนดคุณลักษณะที่ต้องการสังเกตจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 1
และกําหนดเกณฑ์การประเมินการสังเกต ตามเกณฑ์การประเมินของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546 : 240 - 248)
4. การสร้างแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด โดยวิเคราะห์รายการสังเกตแต่ละชุดว่า
นักเรียนมีความสามารถด้านใดบ้าง ระดับใด เพื่อกําหนดตัวบ่งชี้ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
โดยในชุดแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน มีรายการสังเกตตามตัวบ่งชี้ 3 รายการ แบบประเมินการทํากิจกรรม/
ภาระงาน/ชิ้นงาน มีรายการสังเกตตามตัวบ่งชี้ 3 รายการ แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง มีรายการสังเกต
ตามตัวบ่งชี้ 4 รายการ และแบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล มีรายการสังเกตตามตัวบ่งชี้ 4 รายการ
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แล้วนําแบบประเมินที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมของการสังเกตกับจุดมุ่งหมายของการ
ประเมิน และความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน สามารถนําไปสู่การสังเกตได้จริง และเกณฑ์การให้คะแนน
มีความเหมาะสม แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียน แบบ 1 : 1, 1 : 3 และ 1 : 100 และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
ก่อนใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน
5. สร้างแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวข้องและ
ศึ ก ษาเป้ า หมายของการจั ดการเรี ย นการสอนวิ ทยาศาสตร์ ศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ สาระที่ 3 มาตรฐาน ว 3.2 แล้วกําหนดคุณลักษณะที่ต้องการ
สังเกตที่ได้จากผลการวิเคราะห์ และกําหนดเกณฑ์การประเมินการสังเกต ตามเกณฑ์การประเมินของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546 : 240 - 248) เช่นเดียวกับแบบประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีรายการสังเกตตามตัวบ่งชี้ 5 รายการ แล้วนําแบบประเมินที่สร้างไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดิมกับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสังเกตแต่ละรายการด้านความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้ างที่ ต้องการวัด โดยยึ ดเกณฑ์ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันของผู้เชี่ยวชาญร้ อ ยละ 80 ขึ้ นไป
และปรับปรุงแก้ไขซ้ํา แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียน แบบ 1 : 1, 1 : 3 และ 1 : 100 และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ของดอกเตอร์ปกรณ์ ประจัญบาน ผลการคํานวณ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ก่อนใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน
6. สร้างแบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ออกแบบแบบย้อนกลับ โดยศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วกําหนดคุณลักษณะที่ต้องการสังเกต
จากผลการวิเคราะห์ โดยมี ลั กษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า
ของจอห์น เบสท์ (Best, อ้างใน ปรียานุช ชีววิทยานันท์; 2536 : 52) ซึ่งประกอบด้วย ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 10 รายการ ด้านสื่อการเรียนรู้ 4 รายการ ด้านการวัดประเมินผล 8 รายการ ด้านครูผู้สอน 8 รายการ
รวมเป็น 30 รายการ แล้วนําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบ
แบบย้อนกลับที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของการสังเกตกับจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียน แบบ 1 : 1, 1 : 3 และ 1 : 100 และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ของ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน ผลการคํานวณ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 ก่อนใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ เก็บข้อมูลดังนี้
1. ให้นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค WHERE
3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะประเมินตามสภาพจริง ด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมการเรียน ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง ใช้แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง ประเมินการสืบค้นข้อมูล ใช้แบบประเมินการสืบค้นข้อมูล
ประเมินการทํากิจกรรม/ภาระงาน/ชิ้นงาน ใช้แบบประเมินการทํากิจกรรม/ภาระงาน/ชิ้นงาน โดยแต่ละชุดอาจจะ
ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครบทุกรายการ หรืออาจจะไม่ครบทุกรายการก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
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4. หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะประเมินตามสภาพจริง 2 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ใช้แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ และด้านสาระการเรียนรู้
ใช้แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละชุด
5. หลั งจากสิ้ นสุ ดกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้ อ นกลับ ให้ นักเรี ยนทุก คน
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตอบแบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน
6. นําผลคะแนนของนักเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งวัดก่อนและหลังการเรียนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ และนําผลที่ได้
มาทดสอบค่าที (t - test) แบบ 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent) แล้วนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาเทียบกับเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
2. วิเคราะห์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียน และคะแนนจากผลงานของนักเรียนมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และร้อยละของค่าเฉลี่ย
3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นด้านต่าง ๆ
สรุปผลการวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.02 ( = 24.61, S.D. = 5.45)
และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.57 ( = 49.54, S.D. = 6.64)
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. ผลการประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ที่ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการออกแบบแบบย้ อ นกลั บ
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 84.33 (S.D. = 0.85)
โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.71
(S.D. = 3.95) ด้านกระบวนการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.11 (S.D. = 2. 43)
และด้านสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.22 (S.D. = 7.58) ตามลําดับ
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบ
แบบย้อนกลับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.27) โดยด้านการวัดผลและประเมินผล
มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนสูงสุด ( = 4.21, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
( = 4.09, S.D. = 0.26) ด้านครูผู้สอน ( = 3.9, S.D. = 0.28) และด้านสื่อการเรียนรู้ ( = 3.85, S.D. = 0.49)
ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดังนั้นครูผู้สอนนําแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้
2. สื่อที่ใช้ในการจัดคลินิกพัฒนาศักยภาพนักเรียนแต่ละกลุ่ม ควรผ่านกระบวนการวิจัยก่อนนําไปใช้
เพื่อให้สื่อมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3. ควรเปรียบเทียบการใช้สื่อเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย
นายพิพุธพงษ์ แนวทอง
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความ หลังจากการใช้แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึก
กับไม่ได้รับฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก
(ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster random sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 และ 34 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย
อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึก
การคิดเอกนัยทางภาษา แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ randomized
control group pretest – posttest design โดยมีการทดสอบก่อนการเรียน (pre - test) ดําเนินการฝึกกับ
กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา ทําการทดสอบหลังเรียน (post - test) รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงประจักษ์ จากการประเมินการคิดวิเคราะห์ จากกลุ่มสาระต่าง ๆ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม (mode) และสถิติ t - test for
Independent samples ในรูปของผลต่างของคะแนน (difference score) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัย
ทางภาษา (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา(กลุ่มควบคุม) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัย
ทางภาษา (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา (กลุ่มควบคุม) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิด
เอกนัยทางภาษา มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับฝึกการคิดเอกนัยทางภาษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความคิ ด ของนั ก เรี ย นในมาตรา 24 (2,3) ให้ “ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น” และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ใ ห้ความสําคั ญกับความสามารถด้ านการคิดหรื อคิดวิเคราะห์
โดยกําหนดในโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความคิด นอกจากนี้ผู้เรียน
ที่ผ่า นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บชั้ น ต้ อ งผ่ านการประเมิ น การอ่ าน คิ ดวิ เ คราะห์ และเขี ยนสื่ อความ
นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพด้านหนึ่งของผู้เรียน มาตรฐานที่ 4

62 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
แต่ ก ารพั ฒ นาความคิ ด ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่ามาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ จากการสรุปการประเมินผลของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งสุดท้ายพบว่า มาตรฐานที่ 4 มีผู้เรียน
บรรลุผลน้อยมาก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2549 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)
พบว่ า ผลการประเมิ น ตามมาตรฐานที่ 4 อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ และจากรายงานสภาวะการศึ ก ษาไทย
ปี 2547/2548 ของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ได้น้อย
(วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 2) นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.19 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์
ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเช่นกัน นอกจากนี้เมื่อให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
ที่วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ประเภท การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า นักเรียนส่วนใหญ่
จะทําไม่ได้
จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การฝึก
สมรรถภาพทางสมองด้านการคิดเอกนัย ซึ่งเป็นการมุ่งหาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว ฉะนั้นการที่
คนเราจะมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีก็ต้องใช้การคิดพิจารณาตัดสินใจเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด คือใช้
กระบวนการคิดเอกนัยไปตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้ข้อเท็จจริงที่เกิด จนนําไปสู่คําตอบที่ถูกต้องได้ ส่วนทางด้าน
การเรียนการสอนนั้นสมรรถภาพด้านการคิดเอกนัยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถ้านักเรียนคนใดมีสมรรถภาพ
ทางสมองด้านการคิดเอกนัยในเนื้อหาสูงนักเรียนผู้นั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Guilford. 1971 : 214)
สอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545 : 1) ที่เสนอว่า การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) ทําให้รู้
ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่จะนําไปใช้ประเมินในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกาญจนา เขียวหอม (2545 : 67 - 69) พบว่า สมรรถภาพทางสมองด้านความคิดเอกนัย
มีความสัมพันธ์กับความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ และละออ กองรส (2550 : 71) พบว่า ผลการคิดเอกนัยทางภาษา
แบบหน่วย จําพวกความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูป และประยุกต์ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการนํ า ทฤษฎี ส มรรถภาพทางสมองด้ า นการคิ ด เอกนั ย มาใช้ เ พื่ อ ฝึ ก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับดวงเดือน อ่อนน่วม และทิศนา แขมมณี (2548 : 22 - 23)
ที่เสนอว่า แนวทางและวิธีการพัฒนาการคิดแนวทางหนึ่ง คือ การสอนและการฝึกทักษะการคิดโดยตรง โดยใช้
โปรแกรม หลักสูตร สื่อ วัสดุ กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างสําเร็จรูป ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการฝึกกับไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการฝึกกับไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา
3. เพื่อศึกษาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ หลังจากการใช้แบบฝึกการคิด
เอกนัยทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกกับไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 63
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การคิดเอกนัย (convergent Production) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิด
หาคําตอบที่ดีที่สุดหาเกณฑ์หรือบทสรุปได้สมเหตุสมผลที่สุด เมื่อได้รับหรือเห็นสิ่งเร้า เช่น คํา หรือกลุ่มคํา
ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแบบนี้จึงมีคําตอบเดียว
2. การคิดเอกนัยทางภาษา หมายถึง การจัดกระทําของกระบวนการคิดกับข้อมูลจากเนื้อหาโดยอาศัย
ข้อมูลที่เป็นภาษาสื่อความหมาย ใช้วิธีการคิดให้ถูกต้องที่สุดเพียงอย่างเดียว โดยอาศัยภาษาคํา กลุ่ม คํา
หรือข้อความต่าง ๆ ที่กําหนดให้ ซึ่งผลการคิดจะออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน 6 รูปแบบ คือ แบบหน่วย แบบจําพวก
แบบความสัมพันธ์ แบบระบบ การแปลงรูป แบบประยุกต์
3. แบบฝึ กการคิ ดแบบเอกนั ยทางภาษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง
การจัดกระทําของกระบวนการคิดกับข้อมูลจากเนื้อหาเกี่ยวกับเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กระบวนการ
เคลื่อนของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลําเลียงสารของพืช กระบวนการสืบพันธุ์
ของพืช การตอบสนองของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical ability) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์
สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่สําคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด
การวิจัยครั้งนี้จะวัดอยู่ 2 ประการ คือ
4.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการจําแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
เพื่อการตัดสินใจหรือสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยวัดจากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในด้านความเข้าใจ
การนําไปใช้ การวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทํา
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน หมายถึง ผลการพิจารณา
ตัดสินพฤติกรรมด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสามารถ
พิจารณาจากผลการตัดสินของครูประจําวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ประจําวิชา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การสอนเพื่อให้คิด (teaching for thinking) เป็นการสอนที่เน้นในด้านเนื้อหาวิชาการ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของเด็ก โดยมีการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่จัดสอน
ในโรงเรียน เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสามารถจําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การสอนที่มีลักษณะเฉพาะ
(specific program) เป็นชุดการสอนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เช่น โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างการคิดวิจารณญาณโดยเฉพาะ และการสอนที่มีลักษณะทั่วไป (general program) เป็นชุดการสอน
ที่ใช้เนื้อหาวิชาในหลักสูตรปกติเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการคิด เป็นการสอนทักษะการคิดในฐานะที่เป็น
ตัวเสริมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มีอยู่ โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
อ้างถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ. 2541 : 63)
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ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
สุวิทย์ มูลคําและคณะ (2549 : 17) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ
คือ 1) สิ่งที่กําหนดให้เป็นสิ่งสําเร็จรูปที่กําหนดให้วิเคราะห์ เช่น สิ่งของ วัตถุ เรื่องราว เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 2) หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อกําหนดสําหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กําหนดให้
และ3) การค้นหาความจริงหรือความสําคัญ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่งที่กําหนดให้ตามหลักการ
หรือกฎเกณฑ์ แล้วทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาข้อสรุป และสุวิทย์ มูลคํา (2547 : 23 - 24) กล่าวว่า
การคิดวิเคราะห์ อาจจําแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการ
หาส่วนประกอบที่สําคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ ว่ามีสาระสําคัญอะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง 2) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ของส่วนสําคัญต่าง ๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิ ด ความสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ ผ ลหรื อ ความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และ 3) การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ส่วนสําคัญในเรื่องนั้นว่าสัมพันธ์กันอยู่
โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่อง การระบุจุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็น
สําคั ญของเรื่อง เทคนิค ที่ใ ช้ ใ นการจู งใจผู้อ่ าน และรูปแบบของภาษาที่ใ ช้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับบลู ม
(Bloom. 1976 : 163 ) ได้กล่าวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห์มี 3 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์ความสําคัญ
ในข้อมูลต่าง ๆ นั้นอาจประกอบด้วยส่วนที่เป็นความจริง ความคิดเห็นของผู้เขียน หรือค่านิยม 2) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ผู้อ่านจะต้องมีทักษะในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลักกับส่วนอื่น ๆ 3) การวิเคราะห์
หลักการ เป็นการวิเคราะห์ระบบหลักการโครงสร้างที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความชัดเจน และไม่ชัดเจนของโครงสร้าง
ในการวิเคราะห์หลักการนี้จะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์ และมโนทัศน์
รุ่งอรุณ เธียรประกอบ (2549 : 5) กล่าวว่าทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถ
ของนักเรียนที่จะจําแนก แยกแยะ คิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผล ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การบันทึกผลการทดลองและการสรุปผลการทดลองโดยใช้
ความรู้ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สถาบั นส่ งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 11, 227) ที่กล่าวถึงลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยวัดทั้งเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
จะต้องวัดผลทั้งสองส่วน โดยมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ในด้านความรู้-ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการนําความรู้
ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากแนวปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 34 - 37 ) ที่ถือว่าการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นความสามารถหลักที่ สํ าคั ญซึ่งจํ าเป็นต้ องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต้องสามารถคัดสรรสื่อ
ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการอ่าน สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ ลําดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
และ สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
จากที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบลูม 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และ 3) ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน
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ทฤษฎีของกิลฟอร์ด
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด ได้แยกย่อยองค์ประกอบเชาวน์ปัญญาเป็น 3 มิติ แยกย่อยเป็น 180
องค์ประกอบ กิลฟอร์ดได้ใช้แบบจําลองนี้อธิบายสมรรถภาพทางสมองของมนุษย์ คือ
มิติที่ 1 กระบวนการหรือวิธีการคิด (operation) มีส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน คือ การรู้การเข้าใจ
(cognition) ความจํา (memory) การคิดเอกนัย (convergent production) การคิดอเนกนัย (divergent
Production) การคิดประเมินค่า (evaluation)
มิติที่ 2 ด้านเนื้อหา (content) เป็นด้านที่ประกอบด้วยข้อมูลและสิ่งเร้าต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ภาพ (figural) สัญลักษณ์ (symbolic) ภาษา (semantic) พฤติกรรม (behavior)
มิติที่ 3 ผลของการคิด (production) เป็นผลของกระบวนการจัดกระทําของความคิดกับข้อมูลจาก
วิธีการคิดและเนื้อหา ซึ่งแยกออกเป็น 6 แบบ คือ หน่วย (unit) จําพวก (class) ความสัมพันธ์ (relation)
ระบบ (system) การแปลงรูป (transformation) การประยุกต์ (implication)
ในปี 1988 กิลฟอร์ด (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ.2541 : 51; อ้างอิงจาก Guilford. 1988)
ได้เสนอบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชาวน์ปัญญา (some change in the structure – of –
Intellect model) โดยเพิ่มด้านเนื้อหาเป็น 5 ด้าน โดยมีองค์ประกอบ ด้านรูปภาพ (figural) แล้วแตกเป็น
ความสามารถในการมองเห็น (visual) และเป็นความสามารถในการรับรู้ทางการได้ยิน (auditory)
ด้านกระบวนการคิดหรือวิธีการของการคิด (operation) เดิมมี 5 ด้าน เพิ่มใหม่เป็น 6 ด้าน โดยแยก
ความจําออกเป็น 2 ด้าน คือ ความจําในช่วงสั้น ๆ (memory record) และความทรงจําที่ทิ้งช่วง (memory
retention) นั่นคือ เป็นการให้เวลาในการจํานาน ๆ นั่นเอง ดังนั้น แบบจําลองมหภาค (micromodel) ของทฤษฎี
กิลฟอร์ดอันใหม่จะมีจํานวน 5 x 6 x 6 = 180 หน่วย จะวัดเชาวน์ปัญญาให้ครอบคลุมทั้ง 180 องค์ประกอบ
ในการพัฒนาความคิดเอกนัยตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด (convergent of sementic) แบ่งย่อยตามผล
การคิดได้ 6 แบบ คือ การคิดเอกนัยทางภาษาแบบหน่วย การคิดเอกนัยทางภาษาแบบจําพวก การคิดเอกนัย
ทางภาษาแบบความสัมพันธ์ การคิดเอกนัยทางภาษาแบบระบบ การคิดเอกนัยทางภาษาแบบการแปลงรูป
การคิดเอกนัยทางภาษาแบบการประยุกต์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) ทําให้รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่จะนําไปใช้ประเมิน
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2545 : 1) ทําให้มีการกําหนดความสําคัญของการพัฒนาความคิดไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 24 (2, 3) มาตรา 28 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช และดวงเดือน อ่อนน่วมและทิศนา แขมมณี (2548 : 22 - 23) พบว่า
แนวทางและวิธีการพัฒนาการคิดแนวทางหนึ่ง คือ การสอนและการฝึกทักษะการคิดโดยตรง โดยใช้โปรแกรม
หลักสูตร สื่อ วัสดุ กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างสําเร็จรูป ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสมรรถภาพทางสมองด้านการคิด
เอกนัย (convergent production) เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งจะสามารถนํามาใช้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยละออ กองรส (2550 : 71) พบว่า ผลการคิดเอกนัยทางภาษาแบบหน่วย จําพวก ความสัมพันธ์
ระบบ การแปลงรูป และประยุกต์ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรต้น
แบบฝึ ก การคิ ดเอกนั ย ทางภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี
จํานวน 6 แบบ ดังนี้
- แบบหน่วย (NMU)
- แบบจําพวก (NMC)
- แบบความสัมพันธ์ (NMR)
- แบบระบบ (NMS)
- แบบการแปลงรูป (NMT)
- แบบการประยุกต์ (NMI)

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบลูม
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชิงวิทยาศาสตร์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบ randomized control group pretest – posttest design (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538 : 249)
กลุ่ม
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
ER
T1
X
T2
CR
T1
T2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงาน
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 4 ห้องเรียน รวม 133 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสามเสนนอก
(ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน
2 ห้องเรียน รวม 69 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่ม
อย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกการคิด
แบบเอกนัยทางภาษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จํานวน 35 คน และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกการคิดแบบ
เอกนัยทางภาษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จํานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา จํานวน 7 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชุดที่ 2 เรื่องกระบวนการเคลื่อนของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ชุดที่ 3 เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 4
เรื่องการลําเลียงสารของพืช ชุดที่ 5 เรื่องกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช ชุดที่ 6 เรื่องการตอบสนองของพืช และ
ชุดที่ 7 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ โดยในแต่ละชุดจะประกอบด้วย การคิดเอกนัยทางภาษาแบบหน่วย (NMU)
แบบจําพวก (NMC) แบบความสัมพันธ์ (NMR) แบบระบบ (NMS) แบบการแปลงรูป (NMT) และแบบการ
ประยุกต์ (NMI)
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ขั้นตอนการสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบฝึก 2) ศึกษา
นิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวการสร้างแบบฝึกโดยศึกษาทฤษฎีโครงสร้างของกิลฟอร์ด
(three face of intellect model) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้ 3) เขียนนิยามปฏิบัติการของ
แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาทั้ง 6 แบบ 4) เขียนแบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาทั้ง 6 แบบ ตามทฤษฎี
โครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ด ให้ครอบคลุมตามคํานิยามที่กําหนดไว้ 5) นําไปตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ของแบบทดสอบหาความเที่ย งตรงเชิ ง พินิจ (face validity) โดยผู้ เ ชี่ย วชาญจํา นวน 5 ท่ า น มี ค่า ดั ช นี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.80 - 1.00 ทั้ ง 7 ฉบั บ 6) นํา แบบฝึ ก ไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก จํานวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําผลการตรวจให้คะแนนไป
วิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 ทั้ง 7 ฉบับ 7) ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สามเสนนอก จํานวน 42 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วตรวจให้คะแนนหาค่าความเชื่อมั่นของแบบฝึกโดยวิธี
คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน KR - 20 พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง 7 ฉบับ อยู่ระหว่าง 0.75 - 0.86 8) นําแบบฝึกที่สร้างขึ้น
และมีคุณภาพแล้วมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด ของบลู ม มี ขั้ น ตอนการสร้ า ง
การตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากแนวความคิดของบลูม
พร้อมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) เขียนนิยามปฏิบัติการ
4) สร้ า งแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามที่ นิ ย าม 5) นํ า แบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบรายข้อ (IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 5) นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน แล้วตรวจให้คะแนน วิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
มีค่ า ความยากง่ า ย (p) อยู่ ร ะหว่า ง 0.20 - 0.72 และมี ค่า อํา นาจจํา แนก (r) อยู่ร ะหว่ า ง 0.20 - 0.80
7) นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 35 คน แล้วตรวจให้คะแนน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR - 20 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
8) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ สําหรับขั้นตอนในการสร้าง
การตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จาก
แนวความคิดของบลูม และแนวคิดของ สสวท.พร้อมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ 3) เขียนนิยามปฏิบัติการ 4) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ 5) นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความ
สอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80 - 1.00 6) นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนนอก จํานวน 35 คน ที่ผ่านการเรียนในหน่วยของสิ่งมีชีวิตในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาแล้ว จํานวน 35 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.62 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80
7) นําแบบทดสอบไปทดสอบ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 42 คน แล้วตรวจ
ให้คะแนน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR - 20 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 8) นําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

68 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทําการทดสอบก่อนการเรียน (pretest) โดยนําแบบทดสอบจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชิงวิทยาศาสตร์ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2553
2. ดําเนินการฝึกกับกลุ่มทดลอง โดยนําแบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ทําแบบฝึก ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2553 พร้อมชี้แจงให้
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกและขอความร่วมมือในการฝึก เพื่อไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลองทําแบบฝึกหลังจากการ
เรียนรู้ในเนื้อหาแล้ว จํานวน 7 แบบฝึก ประกอบด้วย แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับเซลล์และ
ส่วนประกอบของเซลล์ แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา
เกี่ยวกับการลําเลียงสารของพืช แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช แบบฝึก
การคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับการตอบสนองของพืช แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบอีกครั้ง (posttest) โดยนําแบบทดสอบจํานวน 2 ฉบับ
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ทําการทดสอบก่อนการทดลองไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลอง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553
4. ตรวจผลจากแบบฝึกการคิดแบบเอกนัยทางภาษาและแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ นําคะแนนที่ได้
มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
5. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการประเมินการคิดวิเคราะห์ จากกลุ่มสาระต่าง ๆ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในเดือนตุลาคม 2553
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําคะแนนที่ได้จากการตรวจมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ง 2 ฉบับ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม และ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ t - test for Independent
samples ในรูปของผลต่างของคะแนน (difference score)
3. ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึก
การคิดเอกนัยทางภาษา ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นําผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มาสรุปภาพรวมโดยใช้ค่าสถิติฐานนิยม (mode)
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม หลังฝึกกับก่อนฝึกของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีค่าเป็น
10.46 และ 3.32 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบลูม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของผลต่ า งของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ หลังฝึกกับก่อนฝึกของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีค่าเป็น
9.86 และ 3.27 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชิงวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึกการคิด
เอกนัยทางภาษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษา มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกการคิดเอกนัยทางภาษามีผล
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ อยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
จากการใช้แบบฝึกการคิดแบบเอกนัยทางภาษาทั้ง 6 แบบ ในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พบว่านักเรียนที่มีคะแนนการคิดแบบหน่วย (NMU) แบบความสัมพันธ์ (NMR) แบบระบบ (NMS)
และแบบการประยุกต์ (NMI) มีคะแนนสูง คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมและ
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์สูงตามไปด้วย ดังนั้นถ้าหากนําไปทดลองใช้กับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรลดแบบฝึกการคิดแบบเอกนัยลงให้เหลือ 3 - 4 แบบก็ได้ นอกจากนี้จากผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ หลังจากการใช้แบบฝึกการคิดเอกนัยทางภาษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นในการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของ
นักเรียน สามารถนําเอาแบบฝึกดังกล่าวไปพัฒนาได้และสอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน (มฐ. 4) ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ผู้วิจัย
นางอภิญญา การิกาญจน์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุ ทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนท่า นครญาณวโรภาสอุทิ ศ
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 และ 3) ศึกษา
เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่ม ตัวอย่าง
ที่นํามาใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนท่านครญาณ
วโรภาสอุทิศ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random
sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ (4 MAT) วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (one group
pretest – posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test แบบ dependent samples และ one samples test
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมเท่ากับ 4.55 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านประโยชน์และความสําคัญของวิชาต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้พัฒนาให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้กําหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
แห่งความเป็นไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ว่าด้วย
การอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทําให้พลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม
มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในด้านความรู้ ด้านทักษะ
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และกระบวนการ ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้เรียนควรได้พัฒนา
กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้และทักษะกระบวนการกลุ่ม
ด้านเจตคติและค่านิยม ด้านการจัดการและการปฏิบัติ (กรมวิชาการ, 2544)
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
โดยนําแนวคิดพัฒนาการสมองซีกซ้ายและซีกขวามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสุขในการทํากิจกรรมการเรียน
แต่ละช่วงที่ตนเองถนัดและสนใจ ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมอง โดยผู้เรียนเริ่มเรียนรู้จากการใช้สมองซีกขวา
ต่อด้วยการใช้สมองซีกซ้ายสลับกันเป็นวงกลม จบลงด้วยการใช้สมองซีกขวา สมองซีกซ้ายทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์แยกแยะ การจัดลําดับรายละเอียด เหตุผล การแสดงออก ภาษา ตัวเลขและจํานวน ส่วนสมองซีกขวา
จะทําหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวม การเคลื่อนไหว รวมถึงมิติ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองออกมาหล่อหลอมรวมกันในการสร้าง
องค์ความรู้อันเป็นเทคนิคหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียน
มีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างทางสติปัญญา กลไกการเรียนรู้และการทํางานของสมอง ในขณะเรียนรู้ผู้เรียน
จะใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดและการลงมือปฏิบัติจนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
(ศักดิ์ชัย นิรัญเทวีและไพเราะ พุ่มมั่น, 2543) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน 4 คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย
และซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมและสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนแบบที่ 1 (why) ผู้เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2
(what) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส และผู้เรียนแบบที่ 4 (if) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์
รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพื่อเอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่ต่างกัน 4 แบบ ด้วยการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสลับกันไป
โดยจัดกิจกรรม 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 2 การสะท้อนประสบการณ์ ขั้นที่ 3
การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ
ตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและการประยุกต์ใ ช้
และขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านความรู้ความเข้าใจ และการนําไปใช้
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ จําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านประโยชน์และความสําคัญ
ต่อการเรียนการสอน ซึ่งวัดได้จากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ส 30201
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเชิงทฤษฎีและความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) โดยใช้แนวคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม่ (progressivism) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบ
ก้ า วหน้ า ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ โ ดยการกระทํ า เป็ น แนวความคิ ด ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ซึ่งสนับสนุนปรัชญากลุ่มพัฒนาการนิยมหรือปรัชญากลุ่มก้าวหน้า โดยคํานึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน ถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภทผู้เรียนก็จะประสบความสําเร็จ
ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2550)
รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT พัฒนาขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของ เบอร์นิส แมคคาร์ธี (Bernice McCarthy)
นั กการศึ กษา นั กแนะแนวทางการศึ กษา ซึ่ งเชื่ อในศักยภาพของผู้ เรี ยนในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุค คล
โดยคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละประเภท ในปี ค.ศ. 1979 เบอร์นิส แมคคาร์ธี ได้รับทุนวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และบทบาทของสมองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ซึ่งเขาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับนักการศึกษาต่าง ๆ มาก แต่แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อเบอร์นิส แมคคาร์ธี มากที่สุด คือ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ เดวิด คอล์ป (David Kolb) ที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ใน 2 มิติ
คือ การรับรู้ (perception) และการจัดกระบวนการ (processing) โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผลมาจากวิธีการที่บุคคลรับรู้แล้วจัดกระบวนการเสียใหม่ตามแนวความถนัดของตนเอง ซึ่งการรับรู้
จะเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ การรับรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รูปธรรม (concrete experience)
และการรู้โดยผ่านความคิดรวบยอดหรือนามธรรม (abstract conceptualization) เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
การลงมือปฏิบัติจริง (active experimentation) และเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง (reflective observation)
ซึ่ง เดวิด คอล์ป (David Kolb) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามความแตกต่างของการเรียนรู้เป็น 4 ส่วน
ตามจุ ดตั ดของแกนการรั บรู้ และแกนของกระบวนการ โดยให้ ส่ วนที่ เป็ นวงล้ อแห่ งการเรี ยนรู้ เ ป็ น ลั ก ษณะ
ของผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งมีรูปแบบการรับรู้และกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน เธียร พานิช (2544) กล่าวถึงที่มาของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT ตามแนวคิดของ เดวิด คอล์บ ดังนี้
1. การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 มิติ คือ การรับรู้ (perception) และการจัดกระบวนการ (processing)
คือ การเรียนรู้เกิดจากที่คนเรารับรู้แล้วนําข้อมูลข่าวสารนั้นไปจัดกระบวนการใหม่ตามความถนัดของตนเอง
2. การรั บ รู้ เ กิ ด ได้ 2 วิ ธี คื อ หนึ่ ง ผ่ า นประสบการณ์ รู ป ธรรม หรื อ ประสบการณ์ ต รง (concrete
experience) และผ่านความคิดรอบยอด หรือมโนคติที่เป็นรูปธรรม (abstract conceptualization) ซึ่งจะ
แทนด้วยแกนตั้ง (y)
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3. กระบวนการเรียนรู้เกิดได้ 2 วิธี คือ จากการปฏิบัติจริง (active experimentation) และนอกจาก
เฝ้าสังเกต (reflective observation) ซึ่งแทนด้วยแกนนอน (x)
4. แกนการรับรู้และแกนกระบวนการทั้งสองตัดกันทําให้เกิดพื้นที่ 4 ส่วน
กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนเป็นวงจร ซึ่งมีอยู่ 8 ขั้น (Bernice McCarthy, 1990; อ้างถึงในอุษณีย์
โพธิ สุ ข , 2542) คื อ 1) การสร้ า งประสบการณ์ (creating an experience) เน้ น การใช้ ส มองซี ก ขวา
2) การสะท้อนประสบการณ์ (reflecting on experience) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย 3) การบูรณาการสิ่งที่ได้
จากการสังเกตเป็นความคิดรวบยอด (integrating observations into concepts) เน้นการใช้สมองซีกขวา
4) การพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (developing theories and concepts) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
5) การลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (working on define concepts) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย 6) การสร้าง
ชิ้นงานตามความถนัดหรือความสนใจ (exceeding for interest) เน้นการใช้สมองซีกขวา 7) การวิเคราะห์เพื่อ
เห็นประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้ (analyzing for usefulness or application) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
และ 8) การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น (sharing what they do with others) เน้นการใช้สมองซีกขวา
กรอบแนวคิดการวิจัย
รายงานผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณ
วโรภาสอุทิศ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2
ส 30202

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว และมีการทดสอบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (one group pretest – posttest design)
O1

X

O2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 8 ห้องเรียน รวม 270 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 29 คน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 75
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) วิชาพระพุทธศาสนา 2
ส 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 11 แผน เวลา 11 คาบ
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) จากเอกสารและงานวิจัย
1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) จํานวน 11 แผน
เวลา 11 คาบ
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ
1.5 วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ของผลการประเมิ น โดยนํ า คะแนนประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ สาระสําคัญ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00) สาระการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87) สื่อการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.89)
สําหรับในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79) โดยผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้อาจจะมากเกินไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน
2.2 ทําตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นํามาจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่นํามาจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา 2
ส 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือ
ไม่ตอบให้ 0 คะแนน
2.4 หาความเที่ยงตรงโดยหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยนํา
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการใช้คําถาม ตัวเลือก ตัวลวง พฤติกรรม
ที่ต้องการวัด และความถูกต้องด้านภาษา เลือกข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบพบว่าได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้อง
ดังกล่าวทุกข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00

76 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
2.5 หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก โดยนําแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จํานวน 100 คน แล้วนําผล
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน กลุ่มละ 25 %
พิจารณาค่าความยากง่าย ที่อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 - 1.00 พบว่ามีข้อสอบ
เข้าเกณฑ์ 19 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.21 – 0.75 และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.33 - 0.92 จึงเลือก
ไว้ใช้จริงจํานวน 15 ข้อ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและค่าอํานาจ
จําแนกตามเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ที่เรียน
หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 50 คน โดยใช้สูตร
KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 ซึ่งเป็นค่า
ที่ยอมรับได้
3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราวัด
เจตคติของลิเคิร์ต จํานวน 30 รายการ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ หลักการสร้างและวิเคราะห์แบบวัด
เจตคติต่อการเรียนของล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543) กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2545) และ
ชัยยง ขามรัตน์ (2523)
3.2 กําหนดคุณลักษณะของเจตคติต่อการเรียนที่ต้องการจะวัดและนิยามศัพท์เฉพาะ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
3.3 สร้างแบบวัดเจตคติตามหลักการเขียนแบบวัดเจตคติของลิเคิร์ต ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะของเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ที่ต้องการจะวัด จํานวน 40 ข้อ เป็นเจตคติ
เชิงบวกจํานวน 25 ข้อ และเจตคติเชิงลบจํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ระดับ
3.4 หาความเที่ยงตรง โดยนําแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อคําถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําประเด็นคําถามที่ถามมากกว่าหนึ่งประเด็น โดยปรับ
ให้เหลือประเด็นคําถามเดียว เช่น เนื้อหาสาระน่าเบื่อหน่ายและเป็นเรื่องไกลตัว ผู้วิจัยได้ปรับใหม่เป็นเนื้อหา
สาระน่าเบื่อหน่าย และกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาให้ทํากิจกรรมมาก ไม่ชอบเรียน ผู้วิจัยได้ปรับ
ใหม่เป็นไม่ชอบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา จากการปรับปรุง พบว่าแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องดังกล่าวจํานวน 35 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00
3.5 นําแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าอํานาจ
จําแนกเป็นรายข้อ โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสูง กลุ่มต่ํา กลุ่มละ 25 % โดยใช้
t - test เลือกข้อคําถามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่มีค่าต่ํากว่า .05 จํานวน 30 ข้อ โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ
3.6 นําแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ที่มีค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
60 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)
ปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
และให้กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนน
ก่อนการทดลอง (pretest)
2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 11 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเรียน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ
จํานวน 11 คาบ คาบละ 55 นาที
3. ขั้ น หลั ง การทดลอง ผู้ วิ จั ย ให้ ก ลุ่ ม ทดลองทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยใช้
แบบทดสอบชุ ด เดี ย วกั น กั บ การทดสอบก่ อ นการทดลองและเก็ บ คะแนนไว้ เ ป็ น คะแนนหลั ง การทดลอง
(posttest) และให้นักเรียนทําแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลองนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) โดยใช้ t - test แบบ dependent samples และเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70
โดยใช้ t - test แบบ one samples test
2. ศึกษาเจตคติต่อการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
สรุปผลการวิจัย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา 2 ส 30202 ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.55 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านประโยชน์และความสําคัญของวิชาต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่รวมลักษณะของผู้เรียน
และนําลักษณะการพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวามาเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนในช่วงกิจกรรมที่ตนถนัดและรู้สึกท้าทายในช่วงที่คนอื่นถนัด จึงทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุษณีย์ โพธิสุข (2542) กล่าวว่า 4 MAT เป็นการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและระบบการทํางาน
ของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สําหรับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก เพื่อกระตุ้นให้สมองทั้ง 2 ซีก ทํางานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
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ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดีกว่าใช้สมองเพียงข้างใดข้างหนึ่ง และเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการเรียนรู้
ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ผู้เรียนมีโอกาสในการแสดงออกในการนําเสนอและชื่นชม
ผลงานของตนเอง นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2548) ได้เสนอแนวคิดว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) ทําให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ
4.55 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และ
ความสําคัญของวิชาต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานของ
สมองทั้ง 2 ซีกและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมเร้าความสนใจของ
นักเรียน ทําให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกลุ่ม ได้ตอบคําถาม
แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน ๆ ขณะทํากิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทําผลงาน
ทําให้นักเรียนมีความพยายามที่จะทํางานให้สําเร็จ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้
ทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 2 ส 30202 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเธียร พานิช (2544) ที่กล่าวว่าเนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ผู้เรียนแต่ละคนต้องผ่านวัฏจักร
การเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ ผู้เรียนมีความสามารถในการรับ ประมวล และนําข้อมูลไปใช้ด้วยวิธีที่ต่างกัน กิจกรรมต่าง ๆ
จะเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการวิชาการต่าง ๆ และทักษะหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในการดําเนินชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาเจตคติต่อการเรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง
1.2 เพื่อให้เกิดผลดีกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มากขึ้น ครูควรปูพื้นฐาน
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ไม่รู้สึกว่าวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นวิชาที่น่าเบื่อ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการประยุกต์การคิดเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เช่น
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
ต่อนักเรียนในระยะยาว
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ
เพื่อที่จะสามารถเลือกเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้นได้ดียิ่งขึ้น
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ผลงานวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ผู้วิจัย
นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้น
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน โดยใช้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมบูรณาการพลังงาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก
1 ห้องเรียน จากจํานวน 4 ห้อง ได้ตัวอย่าง จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษา ประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน จํานวน 4 แผน
แบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
และการทดสอบค่าที (t - dependent test)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงานมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.65/80.56 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24
กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น
รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 14) ในโลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกแห่งความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว จําเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมผู้เรียนให้สามารถดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมให้มีความรู้พื้นฐานสําคัญ
และกระบวนการคิดใช้ความรู้ในบริบทจริงของชีวิต ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระที่เป็นหลักการ แนวคิดหลัก ทฤษฏีต่าง ๆ กับสถานการณ์จริง หรือชีวิตจริง
ในโลกธรรมชาติ (นันทิยา บุญเคลือบ, 2553, หน้า 1 - 11)
กระแสการพัฒนาที่ขยายตัวกว้างขวาง และวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมรับและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โรงเรียนถือเป็นรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาและปลูกฝังแนวคิด พฤติกรรมในการดํารงชีวิตให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกําลังสําคัญ
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ของชาติ การนําความรู้ความเข้าใจและแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ เข้าสู่
การเรียนการสอน โดยการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน ที่เน้นการบูรณาการสาระเนื้อหาพลังงานเข้าสู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และช่วย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้น
และสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ร่วมกันและเกิดความเข้าใจตรงกัน สื่อยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (กิดานันท์ มลิทอง, 2548, หน้า 25)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้
จะต้องมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการสาระต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
เข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
บูรณาการพลังงาน
3. เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน หมายถึง สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ
ใช้สื่อหลายชนิดร่วมกัน ประกอบด้วย ใบกิจกรรม ใบความรู้ เกม แบบทดสอบ แนวการตอบใบกิจกรรมที่มี
เนื้อหาสาระ เรื่อง พลังงาน และสอดแทรกเนื้อหากลุ่มสาระความรู้อื่น ๆ คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม สมดุล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรม ที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมี
ความหมายดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนได้รับ
โดยเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรม
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนได้รับ
โดยเฉลี่ยจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ ความประทับใจ ความรู้สึกที่ดีของนักเรียน ที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงานที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นําหลายชนิดมารวมไว้ด้วยกันที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาและ
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย จุดประสงค์ เนื้อหา พร้อมทั้งการมอบหมายงาน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างชุดกิจกรรมยังได้คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้บทบาทของ
ตนเอง ฝึกให้คิด ฝึกให้กล้าแสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนได้ดียิ่งขึ้น แนวคิดพื้นฐานที่
นําไปสู่การสร้างชุดกิจกรรม กุศยา แสงเดช (2545, หน้า 9 - 10) และอรนุช ลิมตศิริ (2546, หน้า 168 - 169)
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ได้ให้หลักการและทฤษฎีที่นํามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมพอจะสรุปได้ ดังนี้ 1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2) ทฤษฎีสื่อประสม 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 4) การนําวิธีวิเคราะห์ระบบ
หลักในการสร้างชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน พอสรุปได้ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นดําเนินการ 3) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 4) หาประสิทธิภาพ 5) แก้ไขข้อบกพร่อง 6) นําไปใช้ 7) เก็บข้อมูลและรายงานผล
ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
กุศยา แสงเดช (2545, หน้า 10 - 11) และ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542, หน้า 110 - 111) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของชุดกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ ทําให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการขาดแคลนของครู
ลดภาระของผู้สอนเมื่อมีชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม มีข้อแนะนํากิจกรรม
การใช้ชุดกิจกรรม
วิธีหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (อ้างใน ศรศักดิ์ ศรีตระกูล, 2541, หน้า 30 – 31)
ได้กําหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสิท ธิภาพของผลลัพธ์)
ส่วนการกําหนดเกณฑ์ประสิท ธิภาพของสื่อนิย มตั้งไว้ที่ 90/90 สําหรับเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ความจํา
ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ ตั้งไว้ไม่ต่ํากว่า 80/80 ผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
โดยอาศัยเกณฑ์ 80/80
การบูรณาการ
หลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้เ สนอให้มีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบบูร ณาการ ซึ่ง อาจจัด
ได้หลายวิธีคือ
1. การบูรณาการโดยผู้สอนคนเดียวด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน กําหนด
หัวเรื่อง (theme) อาจใช้สาระใดสาระหนึ่งเป็นแกนหลัก
2. บูรณาการแบบคู่ขนาน โดยครูผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันวางแผนการเรียนการสอนในหัวข้อ
เรื่องเดียวกัน แต่ต่างคนก็ไปจัดสอนในกลุ่มสาระของตนเพื่อลดการเรียนเรื่องเดียวซ้ําซ้อนกัน
3. การบู รณาการแบบสหวิทยาการ โดยการนําเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกันจากกลุ่มสาระต่าง ๆ
มาเชื่อมโยงกัน แล้วจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องเดียวกันโดยครูหลายกลุ่มสาระ
4. การบูรณาการแบบโครงการ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สร้างเป็นโครงงาน (project) ใช้เวลา
การเรียนรู้หลายชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยการนําชั่วโมงของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น รวมกัน
เป็นการเรียนการสอนเป็นทีม
ความพึงพอใจ
สกินเนอร์ (Skinner 1971, หน้า 96 - 120) ให้ข้อคิดแก่ครูว่า จงทําให้เด็กเกิดความเชื่อว่าเขาอยู่บน
ความควบคุมของตัวเขาเอง แม้ว่าผู้ควบคุมที่แท้จริง คือ ครู มาสโลว์ (Maslow 1970, หน้า 69 - 80) ได้เสนอ
ทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการ (hierarchy of needs) ดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการ
ความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการมีฐานะ 5) ความต้องการที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิต
ความพึงพอใจในการเรียนที่จะทําให้ผลการเรียนไปทางบวก ย่อมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติทําให้ผู้เรียน
ได้รับการตอบสนองความต้องการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองโดยใช้แบบการศึกษา one group pretest - posttest
design (สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตรา เรืองศรี และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์, 2544 หน้า 269)
ทดสอบก่อนเรียน
O1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
O2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อม 4 ห้องเรียน จํานวน 149 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก 1 ห้องเรียน จํานวน 37 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน จํานวน 4 แผน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
จํานวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสร้างชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาวิธีสร้างชุดกิจกรรม โดยศึกษารูปแบบจากชุดกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
หนังสืออื่น ๆ แล้วนําเนื้อหามารวบรวมประยุกต์ใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมตามลักษณะ ดังนี้
1.3 สร้างชุดกิจกรรม บูรณาการพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.4 นําชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
และการใช้ภาษา ตลอดจนความยากง่ายของชุดกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประเมินค่า
(rating scale) 5 ระดั บ ผลการประเมิ น ได้ค่า เฉลี่ ย 4.72 และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.33 ซึ่ ง ถือ ว่า
ชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
1.5 หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมบู ร ณาการพลั ง งานตามเกณฑ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กระบวนการและผลลัพธ์ 80/80 ตามลําดับดังนี้ 1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1 : 1) กับนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และอ่อนกลุ่มละ 1 คน
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รวมจํานวน 3 คน 2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) กับนักเรียนที่ไม่เคยผ่านการทดลองมาก่อน ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 9 คน วิเคราะห์หาค่า E1/E2 ได้เท่ากับ 82.99/81.67 3) ทดลองภาคสนามกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 36 คน ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและไม่เคยทดลองมาก่อน ได้ค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 82.65/80.56
2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพลังงาน ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี (ของกลุ่มสาระที่ต้องการบูรณาการ) จัดกลุ่มเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กัน
กําหนดหน่วยการเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหา
2.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา โดยดูจากค่าความสอดคล้อง (IOC - Index of objective congruency)
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า 1.00 ทุกรายการประเมิน
3. การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ศึกษาหลักการทฤษฎี จากเอกสารตํารา แหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทดสอบ
3.2 วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ สร้ า งแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3.3 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจความ
สอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ ได้ข้อสอบจํานวน 30 ข้อ
3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ที่เคยเรียน เรื่อง พลังงานในวิชาสิ่งแวดล้อม
มาแล้ว จํานวน 90 คน นําผลการทดสอบวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) เป็นรายข้อ
โดยใช้เทคนิค 25 % เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .25 ถึง .72 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .25 ขึ้นไป
คัดเลือกข้อสอบไว้จํานวน 20 ข้อ
3.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) คือ KR 20 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
4.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
จํานวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
4.3 ตรวจสอบความชัด เจนของภาษา และเพิ่ม เติม ข้อ ความโดยผู้เ ชี่ย วชาญ จํา นวน 5 ท่า น
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. หลังจากดําเนินการสอน ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ใช้ E1/E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ค่า t – test แบบ dependent
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงานมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 82.65/80.56 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน
2. ควรสร้างชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงานให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัย
นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อเปรีย บเทีย บความคิ ดสร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ข องนั ก เรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 2 ระหว่า งก่อ นและหลัง เรีย นโดยใช้ก ารเรีย นการสอนแบบโครงงานวิท ยาศาสตร์
กลุ่ม ตัวอย่างได้แ ก่ นักเรียนชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2552 โรงเรีย นสงวนหญิง
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียน 50 คน จํานวน 1 ห้องเรียน การเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก
จํานวน 6 ห้องเรียน ซึ่งผู้วิจัยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (ว32102) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 14 แผน และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ
การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ชาติใดเจริญทางด้านเศรษฐกิจชาตินั้นครองอํานาจ ชาติใดเจริญทางวิทยาศาสตร์ชาตินั้นครองเทคโนโลยี
และชาติไทยจะเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก็ด้วยการพัฒนากําลังคน เพื่อให้คนไทยได้ใช้ภูมิปัญญา
เพื่อการศึกษาวิจัยค้นข้อความรู้และสิ่งประดิษฐ์ตลอดจนการรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ เราควรพัฒนาคนไทย
ให้มีลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่ได้ทั้งความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นเครื่องมือสําคัญให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับการเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี
มีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลระหว่างการเป็นไทยกับยุคโลกาภิวัตน์ได้ จิราภรณ์ ศิริทวี
(2542, หน้า 34) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์
ตรงจากกระบวนแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และช่วยพัฒนา
คุณลักษณะทําให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีวินัย ซื่อสัตย์
ในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ รู้จักแบ่งเวลาในการทํางาน และทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์
(2552, ออนไลน์) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาความรู้
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม (2547, บทคัดย่อ)
อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ (2550, หน้า 72) และสุนัสดา สําราญ (2552, หน้า 81) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เลือกวิธีจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์นํามาใช้
เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอน 1) การคิดและ
เลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผนในการทําโครงงาน 3) การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร์
4) การเขียนรายงาน และ5) การแสดงผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบโดยใช้
ความรู้ วิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของบุคคลที่สามารถแสดงออกได้หลายมิติ แนวคิดการประดิษฐ์
และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ โดยวัดความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิดคล่อง (fluency) คือ ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน
2. ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) คือ การคิดหาคําตอบได้หลายประเภท และหลายทิศทาง
3. ความคิดริเริ่ม (originality) คือ ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่มีใครนึกหรือคิด
4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความสามารถที่ไม่มีใครนึกหรือคิดมาก่อน เป็นการประสาน
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือเป็นการต่อเติมความคิดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความคิด ทั้งความเป็นเหตุผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและ
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ รวมถึงมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการจัดการให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน เหมาะสมกับระดับชั้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2548, หน้า 1) จะเห็นว่าการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่ม และดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการให้คําปรึกษา
เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งอาจเป็นการทดลอง การสํารวจรวบรวม
ข้อมูล การสร้างทฤษฎีใหม่หรือคําอธิบาย การพัฒนาหรือประดิษฐ์ สอดคล้องกับพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2552,
ออนไลน์) กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาหรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เกิดจากกระบวนการทํางาน
การค้นหาคําตอบ และการสรุปเป็นองค์ความรู้โดยตัวนักเรียน กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จึงสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่พบโดยใช้ความรู้ วิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของบุคคลที่สามารถแสดงออกได้หลายมิ ติ
มีแนวคิดมีการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ โดยวัดความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิดคล่อง (fluency) คือ ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน
2. ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) คือ การคิดหาคําตอบได้หลายประเภท และหลายทิศทาง
3. ความคิดริเริ่ม (originality) คือ ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่มีใครนึกหรือคิด
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4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความสามารถที่ไม่มีใครนึกหรือคิดมาก่อน เป็นการประสาน
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือเป็นการต่อเติมความคิดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ได้นําแนวคิดของ จิราภรณ์ ศิริทวี, ธีระชัย ปูรณโชติ และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1) การคิดและเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผนในการทําโครงงาน 3) การลงมือทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 4) การเขียนรายงาน 5) การแสดงผลงาน และสําหรับแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของปรียาภรณ์ ทองมาก โดยยึดแนวการใช้ตามแนว
ของทอแรนซ์ ได้ศึกษางานวิจัยของ ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม (2547, บทคัดย่อ) อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ (2550,
หน้า 72 ) และสุนัสดา สําราญ (2552, หน้า 81) เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการทําการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบการวิจัยกึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อน
การทดลอง (O1 แบบ one – group pretest – posttest design) ทดลองใช้การเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (X) แล้วประเมินหลังการทดลอง (O2) ซึ่งผู้วิจัยสามารถกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาเองได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2551, หน้า 138 )
O1
X O2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แ ก่ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิ ง อํ าเภอเมือง จังหวั ดสุพรรณบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 6 ห้องเรียน จํานวน 220 คน ซึ่งแต่ละห้องนักเรียนมีพื้นฐาน
การเรียนรู้อยู่ในระดับเดียวกันตามเกณฑ์การประเมินผลของฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสงวนหญิง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2552 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
ได้กลุ่มตัวอย่างนี้มีพื้นฐานการเรียนรู้อยู่ในระดับเดียวกันกับห้องอื่น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. เครื่ องมือที่ ใช้ท ดลอง ได้แ ก่ การเรี ยนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ที่สร้างขึ้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 14 แผน โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้ 1 - 11 ศึกษาเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ดิน หิน และแร่ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แหล่งน้ํา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของปรียาภรณ์ ทองมาก
ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวของทอแรนซ์แบบเขียนตอบจํานวน 4 ข้อ คือ ข้อ 1 “นักคิด” ข้อ 2 “นักประดิษฐ์” ข้อ 3
“นักพิชิตปัญหา” ข้อ 4 “นักพยากรณ์”
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การสร้างเครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ ทําความเข้าใจกับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พุทธศักราช 2544 คู่มือครู
สาระการเรียนรู้พื้นฐานโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.3 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.4 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (ว32102) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่แบ่งไว้ จํานวน
14 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 11 ศึกษาเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ดิน หินและแร่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แหล่งน้ํา โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 - 14 มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.5.1 หัวเรื่อง
1.5.2 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
1.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.5.4 สาระสําคัญหรือแนวคิดหลัก
1.5.5 สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
1.5.6 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การคิด
และเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผนในการทําโครงงาน 3) การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร์
4) การเขียนรายงาน 5) การแสดงผลงาน
1.5.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.5.8 การวัดและประเมินผล
1.5.9 การบันทึกผลหลังสอน
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (ว32102)
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน พิจารณาโดยวิธีตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (index of
item objective congruence หรือ IOC) แล้วนําผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาพิจารณา
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ได้
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องของจุดประสงค์และเนื้อหา
1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อนําไปใช้จริง
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2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.1 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นี้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของปรียาภรณ์ ทองมาก ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวของทอแรนซ์
แบบเขียนตอบ จํานวน 4 ข้อ คือ ข้อ 1 “นักคิด” ข้อ 2 “นักประดิษฐ์” ข้อ 3 “นักพิชิตปัญหา” ข้อ 4 “นักพยากรณ์”
2.2 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อพิจารณาคําตอบโดยยึดองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคล่อง
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ ความคิดละเอียดลออ โดยมีวิธีการตรวจให้คะแนนดังนี้
2.2.1 คะแนนความคิดคล่อง โดยพิจารณาจากคําตอบที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขของคําถาม
ให้คําตอบละ 1 คะแนน ไม่ว่าคําตอบนั้นจะซ้ํากับคําตอบของผู้อื่นหรือไม่
2.2.2 คะแนนความคิดยืดหยุ่น โดยจัดกลุ่มคําตอบที่เป็นไปได้ของนักเรียนแต่ละคนตามวิธีคิด
ที่แตกต่างกัน นับจํานวนกลุ่มให้คะแนน กลุ่มคําตอบละ 1 คะแนน ไม่ว่าคําตอบนั้นจะซ้ํากับคําตอบของผู้อื่น
หรือไม่
2.2.3 คะแนนความคิดริเริ่ม บันทึกคําตอบแต่ละข้อของนักเรียน หาความถี่ของคําตอบจาก
การตอบของนักเรียนทั้งหมด พิจารณาให้คะแนน ดังต่อไปนี้
- คําตอบที่มีความถี่ 6 คนขึ้นไป ให้ 0 คะแนน
- คําตอบที่มีความถี่ 5 คน
ให้ 1 คะแนน
- คําตอบที่มีความถี่ 4 คน
ให้ 2 คะแนน
- คําตอบที่มีความถี่ 3 คน
ให้ 3 คะแนน
- คําตอบที่มีความถี่ 2 คน
ให้ 4 คะแนน
- คําตอบที่มีความถี่ 1 คน
ให้ 5 คะแนน
2.2.4 คะแนนความละเอียดลออ ให้คะแนนคําตอบที่นักเรียนตอบต่ําสุด 1 คะแนน และถ้า
คําตอบที่นักเรียนตอบมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเสริมความคิดเดิมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ให้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน
2.3 คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แต่ละข้อของนักเรียนแต่ละคนได้จากผลบวกของ
คะแนนความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
2.4 คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ได้จากผลรวมของคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ข้อ
2.5 นําแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา 2552 แล้วนําไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
( α coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .6266
2.6 จัดพิมพ์แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลผลการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (ว32102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง
มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามลักษณะการเรียนรู้ (learning style)
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3. ดําเนินการทดลองโดยผู้วิจัยทําการสอนโดยใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 (ว32102) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทั้งหมด 14 แผน แล้วนําไปใช้สอน
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 จํานวน
50 คน ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ
4. เมื่อ เสร็จ สิ้น การทดลองทํา การทดสอบวัด ความคิด สร้า งสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย น
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ฉบับเดิม
5. นําคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความคิ ดสร้างสรรค์ท างวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนก่อนและหลั งได้รับการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ สูตร t - test แบบ dependent
สรุปผลการวิจัย
นั กเรียนมีความคิ ดสร้า งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ห ลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนมองเห็นปัญหา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการค้นหาคําตอบ
ของนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมองเห็นปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มองเห็นปัญหาที่ผู้อื่น
อาจมองไม่เห็น มองเห็นปัญหาที่แปลกใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่แปลกแตกต่างออกไปมากมาย
ในระหว่างดําเนินการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาแต่ละขั้นแต่ละตอน ความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกนํามาใช้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการกําหนดสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถคิดหา
รูปแบบของการดําเนินการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานได้หลากหลายรูปแบบ ย่อมมีโอกาสใช้วิจารณญาณ
ในการเลือกแบบทดลองที่ดีที่สุด ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดได้ ในขณะทําการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ย่อ มเกิ ด ปั ญ หาเล็ กน้ อ ยขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา และทุ ก ปัญ หาย่ อ มต้ อ งอาศั ย ความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาเช่ น กั น
การดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการทุกขั้นตอนล้วนอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ของผู้ปฏิบัติงานจึงจะประสบความสําเร็จด้วยดี สอดคล้องกับดี ซีคโก (De Cecco. 1968, p459) กล่าวว่า
ครูสามารถจะจัดสถานการณ์ที่จะส่งเสริมความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องในการคิด และความคิดริเริ่มในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ โดยมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นการแก้ปัญหาระดับสูง ซึ่งสามารถจัดการเรียน
การสอนให้พัฒนาความสามารถได้มี 3 วิธี คือ 1) การจําแนกชนิดของปัญหาที่จะให้ผู้เรียนแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ซึ่งครูได้เตรียมปัญหาไว้ให้แต่ไม่บอกวิธีการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน ถ้าผู้เรียน
รู้สถานการณ์ของปัญหาน้อยเท่าไร ผู้เรียนก็จะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น 2) ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาโดยวิธีระดมสมอง (brainstorming) การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน 3) การให้รางวัล
เมื่อนักเรียนสามารถทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ และพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2552, ออนไลน์) กล่าวว่าการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
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(2547, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอําเภอศรีบุญเรือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 พบว่า เป็นวิธีฝึก
ผู้เรียนให้เพิ่มพูนคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และพบว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์
(2550, หน้า 72) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 38.48 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน และสุนัสดา สําราญ (2552, หน้า 81) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละด้าน
คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ สําหรับครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ครูผู้สอนควรทราบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาระงานที่นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้จริง ๆ
ครูควรให้คําปรึกษาตั้งแต่เริ่มเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนหรือกลุ่ม ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนทําโครงงานได้สําเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและทําให้มีความสุขในการทําโครงงานเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
1.2 ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจัดทําเป็นกลุ่มหรือคณะ
เพื่อให้มีครูที่ปรึกษาพอกับกลุ่มนักเรียนหรืออาจใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนรุ่นพี่ซึ่งประสบผลสําเร็จในการ
ทําโครงงานมาเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
1.3 ครูควรเตรียมแหล่งเรียนรู้และเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทํางานกลุ่ม หรือความคงทนขององค์ความรู้
2.2 ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน และความตระหนักต่อป่าชายเลน
ของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์
ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
ผู้วิจัย
นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน และความ
ตระหนักต่อป่าชายเลนของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสาปลูกป่า
ชายเลน พิทักษ์นครหลวง ของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ประชากรเป้าหมายในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นสมาชิกชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 70 คน ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใช้เวลา 12 ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทํากิจกรรม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมโครงการ
สนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
2. ความตระหนักต่อป่าชายเลนของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมโครงการ
สนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําตามธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตโซ่อาหารที่สําคัญแก่สัตว์ทะเลทั้งปวง
เพราะใบไม้ต่าง ๆ ที่ร่วงหล่นสู่พื้นน้ําและพื้นดินจะเน่าเปื่อยเป็นอาหารของแพลงก์ตอนและสัตว์น้ําต่าง ๆ
เมื่อถึงเวลาที่ระดับน้ําลดลง กระแสน้ําจะพัดพาอาหารเหล่านี้ออกสู่ท้องทะเลด้วย นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมี
คุณประโยชน์อีกมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ป้องกันการชะล้างพังทลายของชายฝั่ง ป้องกันคลื่นลม
พายุ ช่วยให้แผ่นดินบริเวณชายฝั่งทะเลงอกขยายออกไปในทะเล อีกทั้งสามารถนําไม้มาใช้ประโยชน์ในการทําถ่าน
ทําเสาเข็ม ไม้ค้ํา ใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกลั่นไม้ได้สารแทนนิน แอลกอฮอล์ กรดน้ําส้ม
และเขม่าน้ํามัน (สนิท อักษรแก้ว. 2541 : (65 - 69)
จากการที่ป่าชายเลนมีประโยชน์ทําให้มีการบุกรุกทําลายป่าชายเลน เพื่อขยายพื้นที่การทํานากุ้งและ
เพื่อการประกอบการ จนในที่สุดพื้นที่ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศของโลก การที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทําลายไปเป็นจํานวนมากนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว และขาดเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่
จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์เองด้วย ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าชายเลนมีหลายแนวทาง เช่น
การสร้างมาตรการป้องกันแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐ การกําหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติ
ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหน และพร้อมที่จะร่วมกันปกป้องรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ของตนไว้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
2. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักต่อป่าชายเลนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนองพระราช
เสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. โครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ป่าชายเลน ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนนทรีวิทยา ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความสําคัญ
และเกิดความตระหนักรักและหวงแหนป่าชายเลน
2. ป่าชายเลน หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่ตามบริเวณชายทะเล
บางขุนเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ เรื่อง ป่าชายเลน ของนักเรียน
สอบวัดจากแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วัดพฤติกรรม 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ (knowledge)
ด้านความเข้าใจ (comprehension) ด้านการวิเคราะห์ (analysis) และด้านการนําไปใช้ (application)
4. ความตระหนักต่อป่าชายเลน หมายถึง การแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมนุมนนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนนทรีวิทยา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน และความตระหนักต่อป่าชายเลนของนักเรียน
โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน
พิทักษ์นครหลวง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก
ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดํารงอยู่นั้น
นอกจากกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแล้ว การปลูกฝังหรือพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่
ถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งจําเป็น อีกประการหนึ่งเช่นกัน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว
การทําลายทรัพยากรก็จะลดน้อยลง ในทางตรงข้ามจะเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คงที่ และเป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นหลังต่อไป เช่น การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือสวนสาธารณะ นอกจากจะเกิด
ความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยสร้างสถานที่พักผ่อนสําหรับบุคคลโดยทั่วไปอีกด้วย
กนกพร อิศรานุวัฒน์ (2540 : 24) และสมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2540 : 23) ได้สรุปไว้สอดคล้องกันว่า
ความตระหนัก เป็นการปลูกฝังหรือพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็น
อีกประการหนึ่ ง เมื่อบุคคลมี พฤติกรรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว การทํ าลายทรั พยากรธรรมชาติ
จะลดน้อยลง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สึกอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการปลูกฝังในเรื่องความรู้สึก อารมณ์ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพยายามสอดแทรกในทุกเวลา
ทุกโอกาสเท่าที่จะทําได้ แม้ว่าพฤติกรรมนี้จะไม่เห็นผลในทันทีทันใดก็ตาม ในกาลข้างหน้าถ้าการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมเป็ น ไปตามที่ มุ่ ง หวั ง ก็ จ ะเป็ น การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี คุ ณ ภาพทางหนึ่ ง
ซึ่งจะบังเกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวมต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักต่อการส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ วิ จั ย พบว่ า ความตระหนั ก ที่ มี ใ นตั ว บุ ค คลนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และ
ประสบการณ์หรือสิ่งเร้าที่ได้รับ การจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน
พิทักษ์นครหลวง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน ด้วยการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงนั้น ก็จะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ป่าชายเลนสูงขึ้น และส่งผลให้มีความตระหนักต่อป่าชายเลนสูงขึ้นด้วย ตามกรอบแนวคิด ดังภาพ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
- กิจกรรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับป่าชายเลน
- กิจกรรมความสําคัญ
และการใช้ประโยชน์
ของป่าชายเลน
- กิจกรรมปัญหา สาเหตุ
และผลกระทบจากการ
ทําลายป่าชายเลน
- กิจกรรมการอนุรักษ์
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

ด้านความรู้
แบบทดสอบปรนัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ป่าชายเลน

2. ความตระหนักต่อ
ป่าชายเลน
แบบวัดความตระหนัก
ต่อป่าชายเลน
เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ

ด้านความเข้าใจ
ด้านการนําไปใช้
ด้านการวิเคราะห์

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบการวิจัยกึ่งทดลอง เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว (one group pretest
- posttest design) เป็นการทดลองที่มีการวัดก่อนการทดลอง 1 ครั้ง หลังการทดลอง 1 ครั้ง มีลักษณะดังนี้
O1
เมื่อ

O1
X
O2
O1 และ O2

X

O2

คือการสอบก่อนที่จะทําการทดลอง (pre - test)
คือการใช้นวัตกรรม (treatment)
คือการสอบหลังจากที่ทําการทดลอง (Post - test)
เป็นการวัดด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน หรือคู่ขนานกัน มีมาตราวัดเดียวกัน

การจัดกิจกรรมในโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน และความตระหนัก
ต่อป่าชายเลน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง แล้วเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่าชายเลน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน โครงสร้างของระบบนิเวศของ
ป่าชายเลน และห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน
2. ความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลน ได้แก่ การทําผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลตะบูน
การทําขนมนิรันดร (ขนมจาก) และการทําไข่เค็มชายคลอง
3. ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการทําลายป่าชายเลน ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
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4. การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน และความตระหนักต่อป่าชายเลน
หลังเข้าร่วมกิจกรรมอีก 1 ครั้ง เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม
นนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์
นครหลวง ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ จํานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน
แบบวัดความตระหนักต่อป่าชายเลน มีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหา เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้ง 4 ด้าน
1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการนําไปใช้
จํานวน 40 ข้อ
1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชายเลน 1 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 1 คน ตรวจสอบโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยที่ผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป สําหรับข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยจะนําไปปรับแก้ให้มีความถูกต้อง
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้ คือ การใช้ภาษาต้องชัดเจน ถูกต้องและโจทย์และตัวเลือกลวง
ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ถ้าค่า IOC ที่คํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หมายถึง ข้อสอบนั้นวัดได้จริงตามจุดประสงค์ของการวัด
ก็จะคัดเลือกข้อสอบข้อดังกล่าวไว้
ถ้าค่า IOC ที่คํานวณได้น้อยกว่า 0.5 หมายถึง ข้อสอบนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัด
ก็จะตัดหรือนําไปปรับปรุงข้อสอบข้อดังกล่าว ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
1.5 คัดเลือกข้อสอบที่มีคําถามตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ให้มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป จํานวน 30 ข้อ
1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ดังนี้
1.6.1 นํากระดาษคําตอบมาตรวจโดยข้อที่ถูก ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ
ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจและรวมคะแนนเสร็จให้นํามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอํานาจจําแนก (r)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน ที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของ
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จุง เตห์ ฟาน ในการแบ่งกลุ่มสูง กลุ่มต่ํา คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย อยู่ในเกณฑ์ ระหว่าง 0.20 - 0.80
และหาค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ให้ได้ข้อสอบที่ต้องการใช้จริงจํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย
(p) ตั้งแต่ 0.37 - 0.74 ค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 - 0.86
1.6.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน ที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ
มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2538: 168) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
เท่ากับ 0.92
1.6.3 นําแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบวัดความตระหนักต่อป่าชายเลน
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)
2.2 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.3 สร้างแบบวัดความตระหนักต่อป่าชายเลน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.4 นํ า แบบวั ด ความตระหนั ก ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างแบบวัด ความชัดเจน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ความถู กต้ อ งของข้ อความ และความถู ก ต้ อ งด้า นภาษา ตรวจสอบโดยหาค่ า ดั ช นีค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
ระหว่างข้อความกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.5 นําแบบวัดความตระหนัก เรื่อง ป่าชายเลน ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
จํานวน 100 คน แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพดังนี้
2.5.1 นําแบบวัดความตระหนักที่นักเรียนทํา มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์รายข้อ คือ ให้คะแนน
สําหรับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็น 5 เห็นด้วยเป็น 4 ไม่แน่ใจเป็น 3 ไม่เห็นด้วยเป็น 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เป็น 1 ในข้อความที่เป็นไปในทางบวกหรือข้อความที่ส่งผลในทางที่ดี และให้คะแนนสําหรับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็น 1 เห็นด้วยเป็น 2 ไม่แน่ใจเป็น 3 ไม่เห็นด้วยเป็น 4 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็น 5 ในข้อความ
ที่เป็นไปในทางลบหรือข้อความที่ส่งผลเสีย
2.5.2 นําผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ โดยการหาอํา นาจจํา แนก (r) ของแบบวัด
ความตระหนักรายข้อโดยใช้การแจกแจงที เทคนิค 25% เอ็ดเวิร์ด (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 240) เลือกข้อสอบ
ที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่สอบได้คะแนนสูงและกลุ่มที่สอบได้คะแนนต่ํา
2.5.3 นําแบบวัดความตระหนักต่อป่าชายเลน ไปคํานวณหาค่าความเชื่อมั่ นของแบบวัด
ความตระหนักทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น 0.77
2.6 นําแบบวัดความตระหนักต่อป่าชายเลน ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.77 ไปใช้กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยสํารวจและเก็บข้อมูล ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอดจนพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มากําหนดบริเวณเพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่ สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ประกอบด้วย
พรรณพืชไม้ชายเลน และสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
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3. กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมในโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์
นครหลวง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่าชายเลน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน โครงสร้างของระบบนิเวศ
ของป่าชายเลน และห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน
3.2 ความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลน ได้แก่ การทําผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลตะบูน
การทําขนมนิรันดร (ขนมจาก) และการทําไข่เค็มชายคลอง
3.3 ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการทําลายป่าชายเลน ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
3.4 การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
4. ผู้วิจัยนําเครื่องมือทั้งหมดที่ได้รับการตรวจและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
5. ผู้วิจัยนําผลของการใช้เครื่องมือก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําคะแนนจาก คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มาคํานวณโดยใช้
1. สถิติพื้นฐาน คํานวณหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
2.1 หาค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คํานวณค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
2.2 ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลนโดยวิเคราะห์
ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน
2.3 หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน
2.4 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (reliability) ด้วยสูตร KR - 21
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง โดยคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ( ) เท่ากับ 15.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.90 และคะแนนเฉลี่ย
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ( ) เท่ากับ 21.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.27 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ป่าชายเลน หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากสถานที่จริง จากวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติในการทํากิจกรรม
ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีความตระหนักต่อป่าชายเลน หลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม ( ) เท่ากับ 77.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.31 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม ( ) เท่ากับ 83.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.76 จึงสรุปได้ว่าความตระหนักต่อป่าชายเลน
หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากป่าชายเลนจริง ซึ่งจากการ
ทํากิจกรรมทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เห็นถึงความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลน ได้เห็นถึงปัญหา
สาเหตุ และผลกระทบจากการทําลายป่าชายเลน เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน ตลอดจนการที่
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักต่อป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
เนื้อหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมโรงเรียน สิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเรา สิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฯลฯ
จะช่วยให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา และนักเรียน
ระดับชั้นอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทักษะ
ในการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ฯลฯ
4. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯลฯ
5. ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งอาจจัดเป็นกิจกรรมค่าย 3 วัน เป็นต้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางพวงลักษ์ เผ่าต๊ะใจ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผล
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบโครงงาน เพื่อประเมินความสามารถในการทํ า
โครงงานหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการ
ทําโครงงานและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ผลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.79/80.86 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถ
ในการทําโครงงานอยู่ในระดับดีมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร
เนื่องจากบางระดับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปัญหาและอุปสรรคเพราะครูผู้สอนบางท่านอาจเคยชิน
กับการสอนแบบเน้นย้ําเนื้อหา สอนโดยวิธีให้จดและท่องจําเนื้อหามากกว่าการศึกษาค้นคว้าทดลอง อภิปราย
แบ่งกลุ่มกิจกรรมและฝึกปฏิบัติจริงจึงทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มวิชานี้เป็นไปในรูปแบบเดิม
และเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่านักเรียน
ไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการทําความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ซึ่ ง การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ข าดความสั ม พั น ธ์ กั บ โลกภายนอกย่ อ มทํ า ให้ วิ ท ยาศาสตร์ ห มดคุ ณ ค่ า ลงไป
(วิมลศรี สุวรรณรัตน์และมาฆะ ทิพย์คีรี. 2544 : 25) ได้กล่าวว่า ในการทําโครงงาน นักเรียนได้ใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจเป็นรายกลุ่ม
และรายบุคคล โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการหาคําตอบของปัญหา ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้วิจัย
ที่ต้องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 103
จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น เพราะการเรียนรู้แบบโครงงานจะเสริมสร้างให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อประเมิ นความสามารถในการทําโครงงานหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง ชุดกิจกรรมประเภทกลุ่มที่ฝึกให้นักเรียนดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องโครงงาน ตามที่กําหนดโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทําโครงงานต้องอาศัยการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสู่การ
แก้ปัญหาที่จะศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวางแผนออกแบบทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล แปลผล และสรุปผล
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 8 ชุด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาจาก
คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองโดยกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3. ความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน
การกําหนดควบคุมตัวแปร การกําหนดขอบเขตของการศึกษา การออกแบบการทดลอง การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน การลงมือทําโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน ซึ่งประเมินจากแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4. ความพึงพอใจ หมายถึง การตัดสินใจโดยความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซึ่งวัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยผ่านการสังเกต การตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและ
การสืบค้นข้อมูล ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดังกล่าวมีการถ่ายทอด
ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพื่อนํามาใช้อ้างอิง

104 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ทั้งในการสนับสนุน หรือโต้แย้งเมื่อมีการค้นพบข้อมูล หรือหลักฐานใหม่ หรือแม้แต่ข้อมูลเดิมเดียวกันก็อาจเกิด
ความขัดแย้งขึ้นได้ ถ้านักวิทยาศาสตร์แปลความหมายด้วยวิธีการหรือแนวความคิดที่แตกต่างกัน ความรู้
วิทยาศาสตร์จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี
เป็นกระบวนการในงานต่าง ๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกัน
ในปัจจุบันครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เพราะในโลกยุคใหม่ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย
จากชีวิตประจําวัน จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต จากพิพิธภัณฑ์
จากศูนย์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ มากมาย เด็กบางคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากกว่าครู ฉะนั้นครูต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ปรับบทบาทของครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน
(facilitator) ร่วมในการวางแผนการเรียน การปฏิบัติก ารทดลองบางอย่า งครูเ รีย นไปพร้ อ มกับ ศิษ ย์ ไ ด้
และบางเรื่องครูก็เรียนจากศิษย์ แต่สิ่งสําคัญที่ครูต้องมีเสมอ คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศิษย์ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและพัฒนาตามศักยภาพ การสอนแบบโครงงาน (project - based Instruction)
จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในยุคปฏิรูปการศึกษานี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน

การเรี ย นด้ว ยชุด กิจ กรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการทํา
โครงงาน
3. ความพึงพอใจ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest
– posttest design)
สอบก่อน
t1

ทดลอง
X

สอบหลัง
t2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 79 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชุด คือ ชุดกิจกรรมที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน ชุดกิจกรรมที่ 2 การเลือกหัวข้อโครงงาน
ชุดกิจกรรมที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน ชุดกิจกรรมที่ 4 การออกแบบการทดลอง ชุดกิจกรรมที่ 5
การลงมือทําโครงงาน ชุดกิจกรรมที่ 6 ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ชุดกิจกรรมที่ 7 การเขียนรายงาน
โครงงาน ชุดกิจกรรมที่ 8 การนําเสนอผลงานและการประเมินโครงงาน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ 2) แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ครอบคลุมตามความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ
ความสามารถของนักเรียนในการตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การกําหนดควบคุมตัวแปร การกําหนดขอบเขต
ของการศึกษา การออกแบบการทดลอง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การลงมือทําโครงงาน การเขียนรายงาน
โครงงานและการนําเสนอโครงงานปากเปล่า ซึ่งประเมินจากแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (rating scale)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้ างและหาประสิท ธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดฝึกกิจกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 8 ชุด
1.3 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้ตรวจค่าความตรง
ตามเนื้อหา และความสอดคล้องขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ แล้วนําผลการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ประเมิน มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.4 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จํานวน 9 คน โดยคละเด็กเก่ง อ่อน และปานกลาง เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความยากง่าย ความเหมาะสม
ของเวลาและความสมบูรณ์ของชุดกิจกรรมแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
1.5 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับนักเรียนห้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เอกสารเกี่ยวกับโครงงานและเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
2.2 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบและเทคนิคการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 50 - 98)
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบ จํานวน 60 ข้อ
2.4 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และ
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
2.5 ปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบตามคํ า แนะนํ า ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ แล้ ว นํ า แบบทดสอบไปทดสอบกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ําดรุณเวทย์)
2.6 การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป RENU 3 # 1 พัฒนาโดย ปกรณ์ ประจัญบาน (ม.ป.ป, ภาควิชาการวิจัยและวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก) มาทําเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 40 ข้อ
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2.7 นําข้อสอบทั้ง 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ํา
ดรุณเวทย์) นํากระดาษคําตอบมาตรวจเพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโลเวต (Lovett)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
2.8 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
3.2 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงานของ วิมลศรี สุวรรณรัตน์และมาฆะ ทิพย์ศรี (2544 : 25 - 26) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
แบบตัวเลข 3 ระดับ คือ 3, 2, 1
3.3 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.4 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินชุดกิจกรรม
4.2 กําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะนํามาสร้างประเมิน
4.3 สร้างประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ
4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างและเนื้อหามีความสอดคล้อง นํามาปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําก่อนนําไปทดลองใช้
4.5 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจนของนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดําเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) เวลา 20 ชั่วโมง โดยแต่ละชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีการทดสอบหลังเรียน
2. ทดสอบหลังเรียน หลังจากทําการสอนเสร็จโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 40 ข้อ แล้วตรวจผลการทดสอบ
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 2) วิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกและหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป RENU 3 # 1 พัฒนาโดย ปกรณ์ ประจัญบาน
(ม.ป.ป, ภาควิชาการวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
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สมมติฐานของการวิจัย โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการทดสอบ t - test แบบ dependent samples
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังจากเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยการนําคะแนนของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อ นําคะแนนมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.79/80.86 หมายความว่านักเรียนได้คะแนน
จากการทําชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.79 และนักเรียนได้คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น ร้อยละ 80.86
2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.79/80.86 หมายความว่านักเรียนได้คะแนน
จากการทําชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.79 และนักเรียนได้คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น ร้อยละ 80.86 นั้น คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
นั่ นแสดงว่า ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้แบบโครงงาน ที่พัฒ นาขึ้นมีประสิ ท ธิภาพสูงยอมรับได้ ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่สร้างไว้ การที่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.79/80.86
เนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นนี้ ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา เรืองศิลป์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ผลวิจัยพบว่า แบบฝึกการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.75/80.20
2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เนื่องมาจากนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ได้วางแผนการศึกษาค้นคว้า
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ จิรมัย ศิริทัพ และคณะ
(2545 : บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งแวดล้อม มีผลการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
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ผลเป็ นเช่นนี้เนื่ องมาจากนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการทํ างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
นอกจากนี้นักเรียนยังได้ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และอินเตอร์เน็ต จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถ
ทําโครงงานได้สําเร็จทุกกลุ่มและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา เรืองศิลป์ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยแบบฝึกการทําโครงงานมีความสามารถในการทําโครงงานอยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่ากระบวนการ
สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมที่เป็นระบบ คือ ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี การสร้างชุดกิจกรรมที่ดีและมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเรื่องเวลาและสื่อที่ใช้ นําข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรา เรืองศิลป์ (2549 :
บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมได้แก่ ศึกษาเนื้อหาแต่ละชุด
ให้เกิดความเข้าใจ โดยเฉพาะในชุดกิจกรรมการทําโครงงาน การเลือกหัวข้อโครงงาน ครูผู้สอนจะต้องศึกษา
หาความรู้ให้มาก ๆ เพื่อเสนอแนะหรือให้ข้อคิดแก่นักเรียนในการกําหนดหัวข้อ แล้วหาสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสาเหตุ
จึงจะนําไปสู่การตั้งปัญหาที่หลากหลาย แล้วนําปัญหานั้นไปตั้งชื่อเรื่องโครงงาน
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110 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้วิจัย
นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
ไม่ต่ํากว่า 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี โดยทําการเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster
sampling) ด้วยวิธีจับสลาก 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียน Logic Diagram จาก Boolean Expression และ การเขียน Boolean Expression
จาก Logic Diagram วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน จํานวน 15 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน จํานวน 2 หน่วยการเรียนย่อย ทั้งสิ้น 20 ข้อ
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 84.60/86.33 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการทํางาน
การเรียน หรือการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทย
มีการตื่นตัวอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสิ่งอํานวยความสะดวก และช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระ เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบ e - Learning
การจัดการเรียนรู้ผ่าน Blog เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะของผู้เรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
นายสุเมธ รักตะกนิษฐ์ (2552 : http://portal.in.th/inno-meth/pages/it/) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยี
การศึกษาในยุคปัจจุบันว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสําคัญในการช่วยการจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์
ทางการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐจะต้องจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน หรือที่เรียกว่า
การศึกษาเพื่ อปวงชนทุ ก คน (education for all) อันเป็น การลดความเหลื่ อ มล้ํา โอกาสทางการศึก ษา
สร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาทั้งสิ้น
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เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนชนบททุรกันดารสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง
ระบบอินเตอร์เน็ตนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ทั่วโลก หรืออาจเรียกได้ว่ามีห้องสมุดโลกอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้าน
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา เสียงบประมาณในการที่จัดซื้อหาหนังสือให้มากมายเหมือนสมัยก่อน นอกจากนั้นแล้ว
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังมีสื่อที่เป็นวิทยุ โทรทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทําให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แต่แนวโน้มในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอน โดยนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถ
ในการนําเสนอข้อมูลผ่านระบบ world wide web ในการใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (web based Instruction : WBI) หรือ e - learning ซึ่งวงการศึกษาคงจะหลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง จึงจําเป็นต้องแนะนํา
ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์และโทษที่แฝงมากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วย
การเรียนนี้ มีผู้เรียนจํานวนร้อยละ 70 ของห้องไม่ผ่านการทดสอบเก็บคะแนน ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม และศึกษาซ้ําได้ตามความต้องการ อีกทั้งยัง
มุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และนําไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้ ซึ่งจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (2542 : 49) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ระบุไว้ว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” โดยสื่อ
เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้เนื้อหา
สาระสํ า คั ญ ของหน่ ว ยการเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี อี ก ทางหนึ่ ง ได้ แ ก่ การศึ ก ษาด้ ว ยระบบมั ล ติ มี เ ดี ย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน สามารถให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่
สนใจในการศึกษาหน่วยการเรียนนี้ได้รับความรู้จากบทเรียนเพิ่มยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง พีชคณิตบูลีน
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง เนื้อหาการเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียน Logic Diagram จาก Boolean Expression และ การเขียน Boolean Expression จาก
Logic Diagram วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้สื่อหลาย ๆ ชนิด เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ ซึ่งแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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2. ประสิ ท ธิภาพของบทเรี ยน หมายถึง คุณ ภาพของบทเรีย นที่พั ฒ นาวัด จากประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยใช้สมการ E1/E2
E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งคิดจากค่าเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบระหว่างเรียน
ของผู้เรียน
E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งคิดจากค่าเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วัดจากคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียน เรื่อง การเขียน
Logic Diagram จาก Boolean Expression และ การเขียน Boolean Expression จาก Logic Diagram
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คําถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง
5. ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การออกแบบ และพัฒนาบทเรียน e - Learning
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 96 - 118) ได้กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาบทเรียน e - Learning
คอร์สแวร์ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นการเตรียมตัว (preparation stage) หมายถึง การจัดหาทีมงาน หรือการพัฒนาตนเอง
หรือทีมงานด้วยการเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบการสอนสําหรับ e - Learning รวมทั้งทักษะทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการพัฒนา
คอร์สแวร์ขั้นต่อ ๆ ไป
1.2 ขั้นการเลือกเนื้อหา (content selection) สิ่งสําคัญ คือ การเลือกเนื้อหาวิชาที่ต้องการจะนํามา
ออกแบบและพัฒนาเป็น e - Learning
1.3 ขั้นการวิเ คราะห์ ห ลัก สูต ร (curriculum analysis stage) ประกอบด้ว ยขั้น ตอนต่า ง ๆ
การตั้งเป้าหมายการเรียน การกําหนดคุณลักษณะของผู้เรียน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
และการวิเคราะห์ภาระงาน
1.4 ขั้นการออกแบบหลักสูตร (curriculum design) ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม การวางแผนวิธีการวัดผล และการกําหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน
1.5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (instruction development stage) ประกอบด้วย การออกแบบ
และการผลิตคอร์สแวร์ การจัดระบบสนับสนุนการสอน เช่น คู่มือ ใบงาน ตํารา เป็นต้น
1.6 ขั้นการประเมินผล (evaluation stage) หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากการใช้คอร์สแวร์
ที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง
1.7 ขั้นการบํารุงรักษา (maintenance stage) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพราะผู้สอนจําเป็นต้อง
ปรับปรุง เนื้อหาสารสนเทศใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นการตอบสนองต่อคําแนะนําในการปรับปรุง
รายวิชาให้ดีขึ้น
2. หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของ Robert Gagne´
หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคิดของ Robert Gagne´ 9 ประการ โดยยึด
หลั ก การนํา เสนอเนื้ อ หาและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ หลั ก การสอนทั้ ง 9 ประการ
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รุ่งโรจน์ แก้วอุไร (2549 : http://www.g2gnet.com/news/activenews_view.asp?articleID=9) โดยนํามา
ประยุกต์ใช้ 7 ประการ ซึ่งได้แก่
2.1 เร่งเร้าความสนใจ (gain attention) ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน
ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควรเริ่มด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบกันหลาย ๆ อย่าง
เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน
2.2 บอกวัตถุประสงค์ (specify objective) ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน
จากผู้เรียน นอกจากผู้เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของตนเองหลังจบบทเรียนแล้วจะยังเป็นการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหา รวมทั้งเค้าโครงของเนื้อหาอีกด้วย
2.3 นําเสนอเนื้อหา (present information) ควรนําเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบกับ
คําอธิบายสั้น ๆ ง่ายแต่ได้ใจความการใช้ภาพประกอบ จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น
2.4 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (guide learning) พยามยามค้นหาเทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นนํ า ความรู้ เ ดิ ม ใช้ ใ นการศึ ก ษาหาความรู้ ใ หม่ นอกจากนั้ น ยั ง จะต้ อ งพยายามหาวิ ถี ท างที่ จ ะทํ า ให้
การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดเท่าที่จะทําได้
2.5 กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (elicit response) ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้
หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
กิจกรรมเหล่านี้เองที่ไม่ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อมีส่วนร่วม
2.6 ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) เป็นการแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่
ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด และผู้เรียนสามารถรับรู้ผลคะแนนได้ในทันที เพื่อปรับปรุงและแก้ไขตนเองได้
2.7 ทดสอบความรู้ (assess performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลังจากศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกว่า การทดสอบหลังบทเรียน (post - test) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบ
ความรู้ของตนเอง นอกจากนี้จะยังเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ เพื่อที่จะ
ไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือต้องกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบ
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์” ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด
ในการออกแบบ และพัฒนาบทเรียน e - Learning และกรอบแนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน ของ Robert Gagne´ 9 มาประยุกต์ใช้
ดังภาพประกอบ
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ซึ่งจําแนกเป็นก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผู้วิจัยทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียน ตามแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อน และหลังให้สิ่งทดลอง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2549 : 63)
ตารางที่ 1 แบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง
กลุ่ม
วัดก่อน
สิ่งทดลอง
วัดหลัง
E
T1
X
T2
เมื่อ

E
T1
X
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
การวัดก่อนเรียน
การให้สิ่งทดลอง (บทเรียน)
การวัดหลังเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
โดยทําการเลือกด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับสลาก 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมเี ดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามกรอบแนวคิด
การพัฒนาบทเรียน e - Learning ของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 96 - 118) 7 ประการมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมตัว (preparation stage) หมายถึง การจัดหาทีมงาน หรือการพัฒนาตนเอง หรือทีมงาน
ด้วยการเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
การสอนสําหรับ e - Learning รวมทั้งทักษะทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการพัฒนาคอร์สแวร์ขั้นต่อ ๆ ไป
1.2 ขั้นการเลือกเนื้อหา (content selection) โดยศึกษาทฤษฏี และหลักการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ
1.3 ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร (curriculum analysis stage) จากการวิเคราะห์หน่วยการเรียนย่อย
และกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนที่พบปัญหา ซึ่งสามารถแบ่งหน่วยการเรียนย่อยได้ดังนี้
การเขียน Logic Diagram จาก Boolean Expression และ การเขียน Boolean Expression จาก Logic Diagram
1.4 ขั้นออกแบบหลักสูตร (curriculum design) ประกอบด้วย 1) กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วางแผนการวัดผล และกําหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน 2) ออกแบบแบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่เหมาะสม
กับหน่วยการเรียนย่อย
1.5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (instruction development stage) ได้แก่
1.5.1 การออกแบบและผลิต courseware ดําเนินการกําหนดเค้าโครงเรื่อง โดยทําการเขียน
Story Board เพื่อเป็นแนวทางลําดับเนื้อหาการนําเสนอ
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1.5.2 ขั้นการจัดระบบ และการจัดระบบสนับสนุน เพื่อจัดพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดั ง นี้ 1) สร้ า งบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนแบบมัล ติมี เ ดีย ผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้
โปรแกรมดังนี้ 1.1) โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 1.2) โปรแกรม Macromedia Flash CS4 3) ระบบ
Learn Square 2) ออกแบบและพัฒนาบทเรียนจาก Story Board โดยออกแบบและพัฒนาบทเรียนตาม
กรอบแนวคิดของ Robert Gagne´ 9 ประการ (รุ่งโรจน์ แก้วอุไร.2549) [online] มาประยุกต์ใช้ 7 ประการ
ดังนี้ 2.1) เร่งเร้าความสนใจ (gain attention) 2.2) บอกวัตถุประสงค์ (specify objective) 2.3) นําเสนอเนื้อหา
(present Information) 2.4) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (guide learning) 2.5) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน
(elicit response) 2.6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 2.7) ทดสอบความรู้ (assess performance)
3) นําไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนจากหน่วยการเรียนนี้ เพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
1.6 ขั้นการประเมินผล (evaluation stage) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้สูตร E1/E1
1.7 ขั้นการบํารุงรักษา (maintenance stage) ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศ
ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีสร้าง และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นําไปสร้างแบบทดสอบปรนัย
2.3 สร้างแบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ให้มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวดังนี้ 1) ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน 15 ข้อ ตอบถูก 1 คะแนน
และตอบผิด 0 คะแนน 2) ข้อสอบระหว่างเรียนหน่วยการเรียนย่อยละ 10 ข้อ จํานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ตอบถูก
1 คะแนน และตอบผิด 0 คะแนน
2.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน พร้อมสรุปผลคะแนน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน
ตามแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อน และหลังให้สิ่งทดลอง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2549 : 63) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียน (pre - test)
2. ผู้เรียนศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนดําเนินการศึกษาบทเรียนตามหน่วยการเรียน จํานวน 4 หน่วยการเรียน
และทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย
3. เมื่อผู้เรียนเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จึงทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบ
หลังเรียน (post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียน แต่สลับข้อคําถาม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ดังนี้ 1) หาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางด้ า นเนื้ อ หาและเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ E1/E2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้การทดสอบค่าที (t - test)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ผลการทดลอง
คะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน
คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน

จํานวน
ผู้เรียน
30

คะแนน
คะแนน
เต็ม
20

ค่าเฉลี่ย
คะแนน ร้อยละ
ที่ได้
16.92

ประสิทธิภาพของบทเรียน
(E1/E2)
ที่คํานวณได้ ที่กําหนดไว้ใน
สมมติฐาน

84.60
84.60/86.33

30

15

12.95

86.33

ไม่น้อยกว่า
80/80

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 16.92
คิดเป็นร้อยละ 84.60 (E1) และผลการทดสอบหลังบทเรียน มีคะแนนเต็ม 15 ได้คะแนนเฉลี่ย 12.95 คิดเป็นร้อยละ
86.33 (E2) แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.60/86.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรี ยนก่อนเรียนกับหลังเรี ยนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
( )
S.D.
t
คะแนนก่อนเรียน
30
15
6.1
1.69
21.90*
คะแนนหลังเรียน
30
15
12.95
0.61
*p < .05
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ อ ง พี ช คณิ ต บู ลี น วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านการหาประสิท ธิ ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมั ลติ มีเดียผ่า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ อ ง พี ช คณิ ต บู ลี น
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 84.60/86.33 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานตามเกณฑ์
ที่กําหนด ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นผ่านขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน
มาประยุกต์ใช้ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขบทเรียน จนทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เพ็ญแข ดรุณ (2553) ได้พัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.30/82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนด
2. ด้านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การหาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนแบบมัล ติมีเดี ยผ่า นเครือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างมีระบบ ส่งผลให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเยาวลักษณ์ เวชศิริ (2548 : 59) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ย เท่า กั บ 4.60 ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง พีชคณิตบูลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียน
หรือนอกห้องเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
1.2 ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่ อง พีชคณิตบู ลี น วิ ชาคณิ ตศาสตร์ค อมพิวเตอร์ ผ่านสื่อการเรียนรู้ ทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
ซึ่งประกอบไปด้วยวีดีโอ ภาพ และเสียงที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยสามารถศึกษาซ้ําในหน่วยการเรียน
ที่ไม่เข้าใจ หรือสอบถามปัญหากับผู้สอนผ่านทางเว็บบอร์ด เพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยต่อไป
2.1 ควรมี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรทําการวิจัยโดยมีกลุ่มควบคุม เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับกลุ่ม
ทดลองเพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้หนักแน่นพอที่จะเชื่อได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเขต 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับ
การจั ด การความรู้ แ ละระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูสายผู้สอนที่เป็นหัวหน้าวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
และ เขต 2 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้
โปรแกรมลิสเรล Version 8.30 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
รูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 มีระดับการจัดการ
ความรู้และระดับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D.= 0.46 และ ( = 4.18, S.D. = 0.49)
2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 ที่มีขนาดต่างกัน
มีระดับการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในปัจจัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ปัจจัยการสร้างทีมงานการจัดการความรู้และปัจจัยกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 ที่มีขนาดต่างกันมีระดับปัจจัยการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตามทฤษฎีระหว่างปัจจัยการจัดการความรู้กับการบริหารงาน
วิชาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมต่อการบริหารงานวิชาการ
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
โลกยุคปัจจุบันอยู่ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งการขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจต้อง
อาศัยฐานความรู้เป็นปัจจัยสําคัญ ความรู้ คือ ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแสวงหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการผลิต
ทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบเสียเปรียบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าหรือการมีค่าจ้างแรงงาน
ที่ถูกกว่า แต่จะมาจากความสามารถในการใช้ความรู้ของตนเองในกระบวนการพัฒนาประเทศ (สุนทรี ทองปากน้ํา,
2548 : 33) แนวคิดในการจัดการความรู้ จึงมีบทบาทอย่างยิ่งสําหรับทุกองค์การในปัจจุบัน โดยการจัดการความรู้
จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติ โดยนําความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การมาจัดการและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
(วิจารณ์ พานิช, 2553 : online)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการ
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทําให้การปฏิรูปการศึกษา เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นและต้องเร่งปฏิบัติการให้เกิดมรรคผลอย่างเป็นรูปธรรม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่หลักในเรื่องการสอนหรือการบริหารงานวิชาการเป็นหลัก โดยมีความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้
และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5) การพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงมุ่งให้สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการ
ทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด และเป็นหน่วยที่ให้บริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโดยตรง
ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เพราะจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
มีความจําเป็นในองค์การที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (จําเริญ จิตรหลัง, 2548 : 102 - 103)
ถึงแม้ ว่ามี ความพยายามที่ จะให้การจัดการความรู้มีบทบาทในการบริ หารสถานศึกษาและต่อการพัฒนา
การเรียนการสอนมากขึ้นทั้งในบริบทของกฎหมายและบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ปัญหาการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาก็ยังมีอยู่หลายประการ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับ
สถานศึกษา ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บความรู้ของสถานศึกษากระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ปัญหาที่เกิด
จากการไม่นําความรู้ของสถานศึกษามาสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ปัญหาที่เกิดจากการสร้างความรู้ใหม่เนื่องจากไม่สะสมความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ และปัญหาที่เกิดจาก
การไม่นําความรู้ภายนอกมาปรับใช้ จึงทําให้สถานศึกษาไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันตามสถานการณ์โลก
และตามคู่แข่งไม่ทัน และปัญหาที่เกิดจากความรู้ในสถานศึกษาและความรู้ภายนอกสถานศึกษาที่นํามาใช้
ไม่เชื่อมโยงกับงานและไม่สอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติงาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1, 2553 :
online) และมีผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้
มีระดับปัจจัยการจัดการความรู้และมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการ
จัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (จําเริญ
จิตรหลัง, 2550 : บทคัดย่อ)
นอกจากนี้จากสภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามีคุณภาพ
และมาตรฐานไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม ระบบการศึกษาไม่ดี ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการศึกษา การกระจาย
การศึกษาไม่ทั่วถึงและยังไม่อาจรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้ (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2547 : 313)
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาไทยควรต้องวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากระบบต่าง ๆ
ทั้งระบบการศึกษาโดยรวม เช่น ระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน ระบบการเรียนการสอน
และระบบการวัดผลประเมินผล ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นว่าไม่เพียงแต่การจัดการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเท่านั้นที่มีความจําเป็นต้องนําศาสตร์แห่งการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการศึกษา ในระดับสถานศึกษาเช่นกัน ก็ต้องมีการนํากลยุทธ์การจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารงาน
ด้านวิชาการให้มีความเป็นเลิศเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประเทศไทยในยุคสังคมแห่งความรู้ได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 45)
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พิจารณาเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาแนวคิด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อนํามาเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมุ่งทําการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 และเขต 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและตรวจสอบกับตัวแบบโครงสร้างเชิงทฤษฎี จะช่วยให้ได้คําตอบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้นําการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
บริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้และระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หมายถึง รูปแบบแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้กับการบริหารงานวิชาการที่มีลักษณะของเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ คือ ปัจจัยการจัดการความรู้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ การสร้างทีมงานการจัดการความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบที่เป็นผล คือ การบริหารงานวิชาการโดยเขียนเป็นแผนภาพจําลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
2. ความรู้ หมายถึง ผลที่ได้จากการเรียนรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ค่านิยม
ความเชื่อ กระบวนการหรือข้อมูลสารสนเทศ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษาได้
ความรู้แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในคนและความรู้เปิดเผย
3. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ครูในสถานศึกษาดําเนินการร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็น
ความรู้หรือนวัตกรรม และจัดในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ได้ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ
ที่องค์การจัดเตรียมไว้ เพื่อนําความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอน
ความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์การ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน
การจั ด การความรู้ การสร้ า งที ม งานการจั ด การความรู้ และกระบวนการจั ด การความรู้ โดยวั ด ได้ จ าก
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
4. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการของสถานศึกษาด้านวิชาการตามโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย พื้นฐานทางด้านข้อมูลข่าวสาร บุคลากร
ระบบการให้รางวัล วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี (Hurley and Green, 2005 : Abstract; Hussain and
Others, 2004 : Abstract) สอดคล้องกับ ชอย (Choi, 2000 : Abstract) ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยจําแนกปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการนําการบริหารจัดการความรู้ไปใช้อย่างบรรลุผลไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย การฝึกทักษะ
บุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทํางานเป็นทีม การเอื้ออํานาจแก่บุคลากร ผู้บริหารระดับสูงและพันธกิจ
ข้อจํากัดองค์การ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ การวัดการดําเนินการ บรรยากาศเสมอภาค การเทียบวัด
และโครงสร้างความรู้ สอดคล้องกับเกลิบ (Ghalib, 2004 : Abstract) ที่ได้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบสําคัญ
ของการจัดการความรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันประกอบด้วย บุคคล เทคโนโลยี และปัจจัยด้านกระบวนการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ประกอบด้วย มีดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์จัดการความรู้แบบ 4 x 3 ยุทธศาสตร์
การใช้ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์วัดต้นทุนทางปัญญา ซึ่งมาจากแนวคิดหลักของไคเซอร์
(Kaizer, 2000 : 46 - 48) ที่ศึกษาพบว่า พันธกิจและยุทธศาสตร์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ขององค์การที่มี
ความต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนาและใช้ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ บุญส่ง หาญพานิช (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ
การบริหารจัดการความรู้
1.2 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การจัดการความรู้ทางวิสัยทัศน์ การจัดการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
1.3 การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การจัดการความรู้ระดับปฏิบัติ การจัดการ
ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการความรู้ระดับผู้บริหาร ซึ่งมาจากแนวคิดหลักของ เกรมเบลและเบลคเวล
(Gamble and Blackwell, 2001 : 100), ฐิติพร ชมพูคํา (2548 : 22 - 28) กล่าวสอดคล้องกันว่า การจัดการความรู้
จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge Worker) และชอย
(Choi, 2000 : abstract) ได้ศึกษาพบว่า การฝึกทักษะบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทํางานเป็นทีม
และการเอื้ออํานวยแก่บุคลากร เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการนําการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ให้บรรลุผล
1.4 กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การเผยแพร่
ความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ ซึ่งมาจากแนวคิดหลักของ มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996 : 27) และเซ็งเก้
(Senge, 2002 : 16) ได้นําเสนอกระบวนการในการจัดการความรู้ไว้คล้ายคลึงกัน และแต่ละองค์ประกอบ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ การกําหนดความรู้ที่ต้องการ การแสวงหาความรู้ที่ต้องการ การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการกระจายความรู้ และการนําความรู้ไปใช้
2. การบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอํ า นาจตามมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 โดยแบ่ ง ขอบเขต
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมิ นผล การดํ า เนิ น การเพื่ อ การพั ฒนาการประกัน คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา การพัฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
จากแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการและปัจจัยการจัดการ
ความรู้ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัจจัยที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ จํานวน 5 ปัจจัย และแต่ละปัจจัยผู้วิจัยได้กําหนดอักษรย่อ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY : STRA)
ปัจจัยที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT STRUCTURE : STRU)
ปัจจัยที่ 3 การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT TEAM : TEA)
ปัจจัยที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS : PRO)
ปัจจัยที่ 5 การบริหารงานวิชาการ (ADMINISTRATION ACADEMIC : ACA)
จากข้อสรุปของปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้มากําหนดเป็นโมเดลการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 แบบโมเดลจําลองสมมุติฐาน
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้งนี้เป็นผู้บริ หารสถานศึกษาและครูสายผู้ สอนที่เป็ นหัวหน้าวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 704 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูสายผู้สอนที่เป็นหัวหน้าวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 โดยมีการกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ซึ่งชูแมคเคอร์และโลแมค
(Schumacker and Lomax, 1996 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 311) เสนอว่า ควรใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยที่ใช้โมเดลลิสเรล คือ 10 - 20 เท่าของตัวแปรหรือไม่ต่ํากว่า 400 และการวิจัยครั้งนี้
มี 20 ตัวแปร ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน (200 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน)
เพื่อให้มีความครอบคลุมตามเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจํานวน 1 ชุด ใช้สอบถามผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสายผู้สอนที่เป็นหัวหน้าวิชาการ มีจํานวน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการจัดการความรู้ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ การสร้างทีมงานการจัดการความรู้
และกระบวนการจัดการความรู้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยการบริหารงานวิชาการ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
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การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการบริหารงานวิชาการเพื่อนํามา
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม กําหนดขอบเขต ข้อคําถาม ตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วนําเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อคําถาม
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหา
(IOC) แล้วนํามาปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นําแบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ ท รงคุณ วุฒิเ รีย บร้ อ ยแล้ว ไปทดลองใช้ (try out)
กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาคํานวณหา
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (Cronbach, 1990 : 204) ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .87 - .96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2
เพื่อขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามการวิจัยพร้อมรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยถึงผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
จากโรงเรียนในสังกัด
3. นําแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดกระทําข้อมูล
มาคํานวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ
สรุปผลการวิจัย
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 มีระดับ
การจัดการความรู้และระดับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.46 และ = 4.18,
S.D. = 0.49)
2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 ที่มีขนาดต่างกัน
มีระดับการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในปัจจัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
(STRA) ปัจจัยการสร้างทีมงานการจัดการความรู้ (TEA) ปัจจัยกระบวนการจัดการความรู้ (PRO) ส่วนปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (STRU) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 ที่มีขนาดต่างกันมีระดับ
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตามทฤษฎีระหว่างปัจจัยการจัดการความรู้กับการบริหารงาน
วิชาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมต่อการบริหารงานวิชาการ
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ภาพประกอบ 2 ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 และ เขต 2
4. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ผลการวิจัยจากภาพประกอบ 2 พบว่า
4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (STRA) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.60
การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ (TEA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.23 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ความรู้ (STRU) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16 และกระบวนการจัดการความรู้ (PRO) มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ -0.19 ตามลําดับ
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ (STRA) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.21
และโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (STRU) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.03 ตามลําดับ
4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางรวมต่อการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (STRA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.81 การสร้าง
ทีมงานการจัดการความรู้ (TEA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.23 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้
(STRU) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.19 และกระบวนการจัดการความรู้ (PRO) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ -0.19 ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
และ เขต 2 มีระดับปัจจัยการจัดการความรู้และการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิโรจน์ สารรัตนะและอัญชลี สารรัตนะ (2545 : 23 - 32) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร
จํานวน 10 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9 ซึ่งพบว่า
การพัฒนาปัจจัยทางการบริหารและความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากเช่นกัน เหตุผลหนึ่งที่อาจ
นํามาอธิบายปรากฏการณ์นี้ คือ บริบททางการศึกษาของไทยในระยะที่ผ่านมาและในปัจจุบันกําลังมุ่งเน้น
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การปฏิรูปการศึกษา และการยึดหลักการพัฒนาทั้งระบบหรือแบบเป็นองค์รวม (holistic) ดังนั้น ไม่ใช่แต่ปัจจัย
การจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยได้นํามาศึกษา 4 ตัวนี้ เท่านั้น ที่จะได้รับการพัฒนา แต่ปัจจัยการจัดการความรู้อื่น ๆ
และปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยการจัดการความรู้ต่างได้รับการพัฒนาจากการมุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษา และจากหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปได้ที่ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านั้นได้ส่งผลให้ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และ เขต 2 อยู่ในระดับมากไปด้วย
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
และ เขต 2 ที่มีขนาดต่างกันมีระดับปัจจัยการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในปัจจัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (STRA) การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ (TEA) กระบวนการจัดการ
ความรู้ (PRO) ส่วนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ (STRU) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2
ที่มีขนาดต่างกันมีระดับปัจจัยการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ปัญญา มาศวรรณา (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งและ
ขนาดโรงเรียน บุคลากรที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมีระดับการปฏิบัติการจัดการความรู้ทุกด้านไม่แตกต่างกัน โรงเรียน
ที่มีขนาดแตกต่างกันมีระดับการจัดการความรู้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้านแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ และด้านการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล และการสื บ ค้ น ความรู้ ไม่ แ ตกต่ า งกั น 1 ด้ า น คื อ ด้ า นการถ่ า ยโอนความรู้ แ ละการใช้ ป ระโยชน์
เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดับการปฏิบัติการการจัดการความรู้
ไม่แตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการปฏิบัติการจัดการความรู้โดยรวม ด้านการแสวงหาความรู้
ด้านการสร้างความรู้ และด้านการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นความรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
มีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และปัจจัยอื่น ๆ
ที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการศึกษา
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการจัดการความรู้
ทุกปัจจัยสามารถยืนยันความสัม พันธ์ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต 1 และเขต 2 ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มและอิ ท ธิ พ ลรวม
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าเนื่ องจากในปัจจุบันโรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 มีการตื่นตัวกับการปฏิรูปการศึกษา ในรอบ 2 มีระบบประกันคุณภาพ
มีการประเมินจากองค์การภายนอก ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนจะต้องตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
บุคลากรแต่ละคนสามารถระบุปัญหาอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแสวงหาวิธีการในการแก้ปัญหาเรียนรู้
ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อแก้ปัญ หาการเรีย นการสอนอยู่ ต ลอดเวลา จั ด กิจ กรรมประชุ ม อภิป ราย เสนอผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ตลอดจนได้รับการสนับสนุน
ให้แสวงหาวิธีสอนใหม่ ๆ มาเผยแพร่ซึ่งกันและกัน กล้าคิดริเริ่มทดลองแนวการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996 : 33 – 34) กล่าวว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
การเรียนรู้องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคน มีความสําคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ก็เพราะว่า
คนมีศักยภาพและความสามารถที่จะเรียนรู้ คนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารให้กลายเป็นความรู้
ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อองค์การ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อการบริหารงาน
วิชาการ ดังนั้นผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะว่า ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ หรือเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้นั้น หากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับปัจจัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้จะทําให้สถานศึกษา
มีค วามเป็นองค์ก ารแห่ งการเรีย นรู้แ ละมีค วามเป็นเลิศ ทางด้ า นวิ ชาการมากยิ่ง ขึ้ น แต่ ขณะเดีย วกั นก็ใ ห้
ความสําคัญกับปัจจัยการสร้างทีมงานการจัดการความรู้ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ และปัจจัย
กระบวนการจัดการความรู้
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ผู้วิจัย
นางพรรณิภา เห็มสมัคร
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิ จัยศึ กษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญ หาในชั้นเรี ยนโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ให้มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) จํานวน 15 แผน
ใช้เวลา 26 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก .34 - .90
มีค่าอํานาจจําแนก .33 - .89 มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ
มีค่าความยาก .30 - .78 มีค่าอํานาจจําแนก .29 - .86 มีค่าความเชื่อมั่น 0.86
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการคิดวิเคราะห์มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน มีนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การปฏิบัติการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คน
ไปพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก กลไกลสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้บังเกิดผลความสําเร็จตามจุดหมายนี้ คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก โดยได้ระบุ
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ไว้ว่า ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547)
การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อันเป็นทักษะสําคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนค้นคว้า และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด การจัดการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (กรมวิชาการ, 2546)
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้อง
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป เพื่อให้ผ้เู รียนได้ฝึกฝนด้านการปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะการคิด และทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ต่าง ๆ
(ชุติมา นันทะแสน, 2551) การสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method)

130 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้ผู้เรียนจะมีความสําคัญ ครูมีหน้าที่ชี้แนะแนวทางและอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์ (รุจาภา ประถมวงษ์, 2551)
วิธีการแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียน
บรรลุเป้าหมาย (พิลาภรณ์ อนันตเทพา, 2551) และเน้นให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ดังงานวิจัยของ (ทัศมนต์ หนูนิมิตร, 2544)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐานหลั ง เรี ย นที่ สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
นอกจากนั้ น สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ก ล้ า แสดงออกแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด
มีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง สนใจในการเรียนมากขึ้น (ลําดวน โลตา, 2545)
โรงเรี ย นบ้ า นหนองกุ ง วิ ท ยาคาร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ทําการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2547 ทางโรงเรียนได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(องค์กรมหาชน) ในครั้งที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียน เรื่อง การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ และคิดไตร่ตรอง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประเมิน
ที่ได้อยู่ในระดับปรับปรุง ทําให้ทางโรงเรียนต้องทบทวนบทบาทต่าง ๆ ทั้งทางด้านการบริหารและการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งหลากหลายเท่ า ที่ ค วร
พร้อมทั้งยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ได้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์กรมหาชน สมศ., 2547)
นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือ สาระการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน จากการสังเกตและการสอบถามแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนไม่สามารถตอบคําถาม
อธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊ส การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารใหม่ และการแยก
สารเนื้อเดียว เนื้อผสม ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นผลมาจากวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่ค่อยได้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
(รายงานการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร, 2551)
จากสภาพปัญหาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงสภาพปัญหา และความจําเป็นในการส่งเสริม
ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับตัวนักเรียน จึงสนใจที่จะนําวิธีการสอนตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการค้นพบความรู้ หรือประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความหมายด้วยตนเองจะทําให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนําไปส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิด
ที่ถูกต้ อง และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นสูง ขึ้น ผลการวิจัย ครั้ง นี้จ ะเป็น ข้อ สนเทศพื้น ฐานสํา หรับ นํา ไปปรับ ปรุง การเรีย นการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ
สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะแบ่งเป็น ด้านความสําคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาให้ว่าอะไรสําคัญ หรือจําเป็น
หรือมีบทบาทมากที่สุด สิ่งใดเป็นเหตุ สิ่งใดเป็นผล
1.2 การวิเคราะห์ ความสั ม พั นธ์ หมายถึง การค้นหาว่ าความสํ าคั ญ ย่ อย ๆ ของเรื่ องราวหรือ
เหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร
1.3 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้าง และระบบของวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือ
การกระทําต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดํารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้ด้วยอะไร โดยยึดสิ่งใดเป็นหลัก เป็นแกนกลาง หรือ
เป็นตัวเชื่อมโยงโดยอาศัยหลักการใด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ และความสามารถที่นักเรียนได้รับและ
พัฒนาจากการเรียน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเนื้อหาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2546)
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิดจาก
ความสงสัยหรือการกระตุ้นเพื่อสร้างประเด็นที่จะศึกษา 2) ขั้นการสํารวจและค้นพบ (exploration) เป็นขั้นที่
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผลและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการค้นพบอาจเป็นไปได้ทั้งการสนับสนุนหรือโต้แย้งสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 4) ขั้นขยายความรู้ (expansion) เป็นการนําความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่
ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม แบบจําลอง ข้อสรุปที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์อื่น ๆ 5) ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นขั้น
ของการประเมินความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความรู้อะไร อย่างไร มากน้อยเพียงใด จะนําความรู้ไปใช้
กับสถานการณ์อื่น ๆ อย่างไรบ้าง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนสืบเสาะที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สํ าคัญ คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสํารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
ขั้นขยายและขั้นประเมินผล และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
(สิทธิพล อาจอินทร์, 2553) ตามแนวคิดของ Bloom (1956) ทั้ง 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์ความสําคัญ
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกความคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์
เนื้อหาสาระ เรื่องราว เหตุการณ์ ฯลฯ ดังงานวิจัยของ สุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550) ที่ได้ทําการศึกษาการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า 1) ด้านการคิดวิเคราะห์ วิชาชีววิทยามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 75
คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่กําหนไว้ 2) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80.95 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 3) นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ “มาก”
(X = 4.02) ซึ่งผู้วิจัยได้นํารูปแบบแนวทางมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านการคิดวิเคราะห์ทําความเข้าใจในเนื้อหา ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าการสอนแบบเดิม
โดยนักเรียนจะมีทักษะและความสามารถในการจําแนก แยกแยะโดยพิจารณาข้อความที่เป็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่กําหนดให้ ซึ่งข้อคําถามการคิดวิเคราะห์ จะแบ่งเป็น ด้านความสําคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการ
ในเรื่องนั้น ๆ หรือสถานการณ์ที่ครูกําหนดขึ้นให้ได้ ตลอดจนการเชื่อมโยงในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น
หรือการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ที่เน้นหลักสร้างความสนใจ สํารวจและค้นพบ อธิบายและลงข้อสรุป
ขยายความรู้ และประเมินผล ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาพื้นฐานของตนเองในเชิงรูปธรรมก่อนแล้วค่อย ๆ
พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สามารถเรียนรู้หลักความคิดในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
(inquiry cycle) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักสูตร การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวของ
สุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550) ในการใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และยังช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิด
ดังภาพ
IC 5 ขั้น
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2. ขั้นการสํารวจและค้นพบ (Exploration)
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
4. ขั้นขยายความรู้ (Expansion)
5. ขั้นประเมิน (Evaluation)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ความสําคัญ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์
- วิเคราะห์หลักการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action
research) ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (plan) วิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ศึกษาเอกสารความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle)
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (act) เป็นการนําแนวคิดหรือแผนที่วางไว้มาดําเนินการสอนในห้องเรียน
จากนั้นนําไปปรับปรุงเพื่อที่จะนําไปใช้ในครั้งต่อไปจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์
ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (observe) เป็นการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ
ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย สิ่งที่คาดหวังและไม่คาดหวังที่จะให้เกิด โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น
แบบบันทึกพฤติกรรม แบบสังเกต แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบบันทึกความคิดเห็น
ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflect) เป็นการประเมินผลหรือตรวจสอบกระบวนการวิจัย
ที่ดําเนินมาแล้วประสบผลสําเร็จหรือเกิดปัญหาอุปสรรคใดที่เป็นข้อจํากัดต่อการดําเนินการครั้งนี้ที่เกิดขึ้น
ในทุกแง่มุมโดยการอภิปรายและปรับปรุงวางแผนการปฏิบัติในครั้งต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 23 คน ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
(inquiry cycle) จํานวน 15 แผน ใช้เวลา 26 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ 1) แบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัย 2) แบบสังเกตการณ์
ของครู ผู้ ร่ ว มวิ จั ย (ครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ป.3) 3) แบบประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
4) แบบทดสอบย่อย และ 5) แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้ร่วมวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิต
ประจําวัน
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry
cycle) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี รูปแบบการสอน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1.2 สร้างแผนการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ที่เน้นทักษะความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 15 แผนการเรียนรู้ 26 ชั่วโมง
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1.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุง
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแล้วนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
1.5 นํา ผลสะท้ อ นของการจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนในแผนการเรีย นรู้ที่ 1 ไปปรั บ ปรุง
แผนการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ถดั ไป โดยทําเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จสิ้นแผนการเรียนรู้ทั้ง 15 แผนการเรียนรู้
ขั้นตอนการสร้างแผนการเรียนรู้ตามแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติมีดังนี้
2.1 แบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัย แบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบบันทึก
สําหรับบันทึกสภาพการณ์ความเป็นจริงที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรู้ ในขณะที่ผู้วิจัยกําลังปฏิบัติการสอนอยู่
ซึ่งทําการบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละชั่วโมง เพื่อนําข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1.1 กําหนดขอบข่ายพฤติกรรมที่จะบันทึกในหัวข้อต่อไปนี้ 1) สภาพจริงที่เกิดขึ้นตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 2) บรรยากาศในการเรียนรู้
ขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) พฤติกรรมการสอนของครู
2.1.2 สร้างแบบบันทึกประจําวันเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
2.1.3 นําแบบบันทึกประจําวันไปปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 แบบบันทึกสังเกตการของครูผู้ร่วมวิจัย แบบบันทึกสังเกตการณ์ของครูผู้ร่วมวิจัยที่สร้างขึ้น
เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในขณะที่ครูผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนการเรียนรู้
ของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนําไปใช้ในการประกอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ โดยที่ครู
ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้บันทึก ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการสร้างดังนี้
2.2.1 กําหนดขอบข่ายพฤติกรรมที่จะบันทึกในขณะที่ผู้ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 1) พฤติกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย การสื่อสาร การตอบคําถาม การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 2) พฤติกรรมการสอนของผู้วิจัย ประกอบด้วย กระบวนการสอน การใช้คําถาม การใช้แรงเสริม การใช้สื่อ
2.2.2 สร้างแบบบันทึกสังเกตการณ์ของครูผู้ร่วมวิจัย ตามขอบข่ายที่กําหนด
2.2.3 นําแบบบันทึกสังเกตการณ์ของครูผู้ร่วมศึกษานําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา
และให้คําแนะนํา
2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกสังเกตการณ์ของครูผู้ร่วมศึกษา นําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัย
3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ การวัดการประเมิน เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบ โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ข้อ เพื่อคัดเลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง จํานวน 30 ข้อ
3.1.3 นําไปหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสม ตั้งแต่ .50 - 1.00 (สมบัติ ท้ายเรือคํา, 2551) ได้ค่าดัชนี
ความเหมาะสมตั้งแต่ .66 – 1.00
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3.1.4 นําแบบทดสอบที่ได้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3.1.5 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยคํานวณค่า ความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก (r)
ไว้จํานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .34 - .90 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .33 - .89 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .84 โดยใช้สูตร KR - 20 ของ Kuder Richardson
3.1.6 จัดพิมพ์ข้อสอบแล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของสมบัติ ท้ายเรือคํา
(2551) การวิจัยเบื้องต้น ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) และเครื่องมือที่มีผู้สร้างไว้แล้ว
3.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระสําคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2.3 กําหนดจํานวนข้อสอบที่ต้องการให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหา
3.2.4 ดํ า เนิ น การสร้ า งแบบทดสอบ โดยมี ลั ก ษณะเป็ น แบบเลื อ กตอบ ชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก
จํานวน 60 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้จริง 40 ข้อ
3.2.5 นําข้อสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อคําถามกับเนื้อหา
และแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
3.2.6 นําแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับสิ่งที่ต้องการวัดเป็นรายข้อ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ตั้งแต่ .50 - 1.0 (สมบัติ ท้ายเรือคํา. 2551) คัดเลือกข้อสอบที่เข้าเกณฑ์ จํานวน 40 ข้อ ที่ได้ค่าความสอดคล้อง
(IOC) ระหว่าง .08 - 1.00
3.2.7 นํ า แบบทดสอบมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคํ า แนะนํ า แล้ ว นํ า ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย น
จํานวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนําข้อมูลมาหาคุณภาพ
3.2.8 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยคํานวณค่าความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก (B)
เป็นรายข้อ โดยวิธีของเบรนแนน (Brennan) โดยกําหนดค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ .20 - 1.00 ได้ข้อสอบที่เข้าเกณฑ์จํานวน 40 ข้อซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .30 - .78 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่
.29 - .86 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86
3.2.9 จัดพิมพ์ข้อสอบแล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
รวมทั้งสิ้น 15 แผนการเรียนรู้ จํานวน 26 ชั่วโมง โดยทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ธันวาคม 2551 –
กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งในแผนการเรียนรู้จากแผนการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการเรียนรู้ที่ 15 จะมีการเก็บรวบข้อมูล
และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัย แบบสังเกตของครูผู้วิจัย
แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้ร่วมวิจัย แบบบันทึกการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์
รายกลุ่ม สังเกตกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงและการตรวจใบงาน ใบกิจกรรมของนักเรียน นําผลสะท้อน
การปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแผนการเรียนรู้ นําแบบทดสอบย่อยทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการสอน
แต่ละช่วงการประเมินผลการพัฒนาเมื่อเสร็จสิ้นเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่กําลังปฏิบัติกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน โดยไปหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ
แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้เพื่อดูว่านักเรียนมีพัฒนาได้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ข้อมูลจากแบบบันทึกประจําวันของผู้วิจัย แบบสังเกตการณ์ของครูผู้วิจัย
แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้ร่วมวิจัยมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ในแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินการศึกษาครั้งต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กําหนดของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ท้ายวงจร ที่ 1 - 5 ของนักเรียน
วงจร
จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ คิดเป็น
จํานวนนักเรียนที่ คิดเป็น
ปฏิบัติการที่
ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ
1
23
11
47.83
12
52.17
2
23
15
65.22
8
34.78
3
23
18
78.26
5
21.74
4
23
18
78.26
5
21.74
5
23
19
82.61
4
17.39
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กําหนดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 5 ของนักเรียน
วงจร
จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ คิดเป็น
จํานวนนักเรียนที่ คิดเป็น
ปฏิบัติการที่
ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ
1
23
15
65.22
8
34.78
2
23
18
78.26
5
21.74
3
23
20
86.96
3
13.04
4
23
20
86.96
3
13.04
5
23
20
86.96
3
13.04
สรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจร ที่ 1 จากแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3 เพื่อดูว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างไร หลังจากนั้นก็ทําการทดสอบย่อย ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์มีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ
65.22 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 2 จากแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ 4 - 6 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ
ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจํานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
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ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 3 จากแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ 7 - 9 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ
ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจํานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 4 จากแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ 10 - 12 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ
ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจํานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 5 จากแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ 13 - 15 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ
ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจํานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้น
ครูผู้สอนควรนําเอาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle) ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ครูควรใช้คําถามปลายเปิดเป็นหลักและพยายามใช้แรงเสริมทางบวกเพื่อคอยกระตุ้นและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามความสามารถของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและจะได้
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนทุคน
รายการอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ชุติมา นันทะแสน. (2551). ผลการสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ เรื่อง สารและการเปลีย่ นแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทัศมนต์ หนูนมิ ิตร. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การศึกษาอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การวิจัยสําหรับครู. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พิลาภรณ์ อนันตเทพา. (2551). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ประกอบเทคนิค TGT
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รุจาภา ประถมวงษ์. (2551). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับ
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E). วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

138 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร. (2546). หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2546
ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6). ขอนแก่น : อัดสําเนา.
ลําดวน โสตา. (2545). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้ผังมโนมติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมบัติ ท้ายเรือคํา. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยการศึกษาเบื้องต้น. มหาสารคาม :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
สิทธิพล อาจอินทร์. (2553). รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นการคิดวิเคราะห์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุธารพิงค์ โนนศรีชัย. (2550). การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es). วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). (2547) มาตรฐานการศึกษาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การพิจารณาเพือ่ ประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
Barman, R.G. (1998). School of though. San Francisco : Jossey - bass.

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 139
ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือ่ ง ความรู้เกี่ยวกับ
แผนธุรกิจ (Business Plan) วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2201 - 2204
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ
ผู้วิจัย
นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
(Business Plan) วิ ช าการดํา เนิ น ธุร กิ จ ขนาดย่อ ม ของนั ก เรีย นระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น ปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ และเพื่อ
เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) วิชาการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน
รวม 60 คน ซึ่งได้จากการจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง กลุ่มปกติ 1 ห้อง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการสอนสําหรับใช้ในการสอนแบบซินดิเคท และแผนการสอนโดยใช้การสอนแบบปกติ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน รวม 50 ข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 3 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ .05 ขึ้นไป มีค่าความยาก
เท่ากับ .20 - .80 ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ .20 ขึ้นไป
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับ
การสอบแบบซินดิเคทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ ส่วนความคงทนในการเรียนรู้
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิก ารจั ดให้ มี การเรี ยนการสอน รายวิ ชาการดําเนินธุ ร กิ จขนาดย่อม รหัส 2001 - 2204
ประเภทวิชาพณิชยกรรม จํานวนหน่วยการเรียน 3 หน่วยกิต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม รูปแบบ ประเภทธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจ
สัมปทาน การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม และความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ซึ่งมีจุดประสงค์รายวิชาให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม และมีมาตรฐานรายวิชาให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านธุรกิจ
ได้แก่ การกรอกข้อความในคําขออนุญาตจดทะเบียน การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดกิจกรรมส่วนผสมการขาย
และการเขียนแผนธุรกิจได้ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวันได้
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แต่จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่เป็นไปตาม
รูปแบบเดิม คือ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียน ยังเน้นตําราเป็นหลักในการสอน ใช้การอธิบายและ
ให้แบบฝึกหัดหลังการสอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยมาก จากวิธีการสอนข้างต้น
นักเรียนจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงทําให้การเรียนการสอนยังไม่ประสบผลสําเร็จ
กล่าวคือ ผู้เรียนไม่สามารถนําความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา รู้จักแก้ปัญหา การวางแผนร่วมกัน การใช้ทักษะ
และลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลโดยการบูรณาการความรู้ร่วมกัน นอกจากนั้นการที่ผู้เรียนสามารถ
จดจําเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่รับรู้ได้นับว่ามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
การจําเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะบังเกิดผลดีครูต้องสอนให้ผู้เรียน
จําเนื้อหาที่เรียนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนจึงควรเลือกสรรกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนทฤษฎีต่าง ๆ พบว่ารูปแบบการสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม โดยจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย
กลุ่มละประมาณ 4 - 6 คน ครูมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กรณีตัวอย่างและประเด็นปัญหา
และมีเอกสารอ่านประกอบ สมาชิกในกลุ่มต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตน และแสดงบทบาทและหน้าที่ที่ดี
ของประธาน เลขานุการและสมาชิก รู้จักคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้ วางแผนและแก้ปัญหาในการทํางานร่วมกัน
แล้วเสนอรายงานของกลุ่ม จากนั้นครูสรุปและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน การสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอนที่ฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักทํางานร่วมกัน รู้จักวิธีการปรึกษาหารือ ค้นคว้าและแก้ปัญหาร่วมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้าน คือ ด้านสติปัญญา กาย
อารมณ์และสังคม จึงกล่าวได้ว่า การสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และกระบวนการทํางานกลุ่มให้แก่ผู้เรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการสอนแบบซินดิเคทมาใช้ในการเรียนการสอน
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ในนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
กับการสอนตามปกติ เพื่อต้องการทราบว่าวิธีการสอนใดจะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้สูงกว่ากัน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทีย บผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ แผนธุร กิจ (Business Plan)
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน
เทคโนโลยีชลบุรี ระหว่างการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan)
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน
เทคโนโลยีชลบุรี ระหว่างการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วิธีสอนแบบซินดิเคท หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและให้ศึกษา
จากบัตรกําหนดงาน ซึ่งมีข้อกําหนดให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
แล้วร่วมกันอภิปรายแก้ปัญหา โดยครูเตรียมเอกสาร หรือหนังสือประกอบการค้นคว้าให้
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2. การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนโดยใช้วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่
เสนอแนะไว้ในแผนการสอน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของอุษณี จิตตะปาโล
ตามจุดประสงค์และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2546) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่แสดงพฤติกรรมออกมา
ตามจุดประสงค์ของการเรียน ซึ่งวัดจากคะแนนที่ได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ความคงทนในการเรี ย นรู้ หมายถึ ง ความสามารถของนั ก เรี ย นในการระลึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
หลังจากเรียนจบบทเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม มาทดสอบ
กับนักเรียนทั้งสองกลุ่มคะแนนการสอบครั้งที่สอง คิดเทียบเป็นร้อยละจากคะแนนการสอบครั้งที่หนึ่งของนักเรียน
แต่ละคน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการสอนแบบซินดิเคท คําว่า syndicate แปลว่า กลุ่มย่อย ๆ วิธีการสอนแบบนี้ คือ
วิธีการสอนแบบกลุ่มย่อย ๆ อย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่ากลุ่มย่อยเหล่านี้แทนที่จะไปอภิปรายกันอย่างเดียวเหมือน
การประชุมกลุ่มย่อย โดยทั่วไปผู้สอนก็จะมอบหมายงานหรือปัญหา (case) ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปทําปัญหาต่าง ๆ
เหล่านั้น บางข้ออาจตอบได้ด้วยประสบการณ์หรือสามัญสํานึก หรือต้องค้นคว้าอ่านเอกสารเพิ่มเติม แต่ทุกปัญหา
ถ้าได้เอกสารเพิ่มเติมจะทําให้ตอบได้ดีขึ้น (ไพฑูรย์ นลารัตน์. 2522: 186 - 187) การสอนแบบซินดิเคท
เป็นการจัดการเรีย นการสอนที่เ หมาะกับชั้น เรีย นประมาณ 30 คน โดยแบ่งผู้เ รียนออกเป็นกลุ่ม ย่อย ๆ
สมาชิกของกลุ่มย่อย ๆ นี้จะมีประมาณ 4 - 6 คน ผู้สอนจะมอบงานชิ้นหนึ่งให้แต่ละกลุ่มเพื่อปฏิบัติร่วมกัน
งานชิ้นหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยกรณีตัวอย่างและปัญหา 2 - 4 ปัญหา และจะมีเอกสรอ้างอิงหลายฉบับที่ต้องอ่าน
เพื่อประมวลคําตอบสําหรับปัญหานั้น ๆ หรือผู้สอนอาจให้บัตรคําสั่งเพื่อแนะนําหนังสือหรือเอกสารที่ผู้เรียน
จะสามารถค้นคว้าได้อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ แต่ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนใดหรือตอนใดของหนังสือ
ดังกล่าว กลุ่มย่อย ๆ แต่ละกลุ่มต้องเขียนรายงานร่วมกันหนึ่งฉบับ และให้ผู้แทนของกลุ่มเสนอรายงานของกลุ่ม
ของตนต่อเพื่อนร่วมชั้น ผู้สอนจะสรุปรายงานของกลุ่มต่าง ๆ แล้วมีการบรรยายทั้งชั้นเพื่ออภิปรายปัญหา
ดังกล่าวร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียม ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ
แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ ครูอธิบายหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ (เมื่อจบบทเรียนแต่ละเรื่องมีการเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกครั้ง)
2. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ใช้ภาพ แผนภูมิ เกม และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา นํามาสนทนาซักถาม
3. ขั้นดําเนินการสอน ประกอบด้วย 1) ขั้นมอบหมายงาน ครูมอบหมายงานจากบัตรกําหนดงานเพื่อให้
นักเรียนในกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม ซึ่งบัตรกําหนดงานประกอบด้วย
กรณีตัวอย่างและใบงาน 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนแต่ละคนศึกษาประเด็นปัญหาตามที่กําหนดในบัตร
กําหนดงาน 3) ขั้นอภิปรายปัญหา นักเรียนอภิปราย เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มเพื่อสรุปแนวทาง
การแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 4) ขั้นนําเสนอผลงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปราย ซึ่งเป็นคําตอบของ
ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง เขียนเป็นรายงานกลุ่ม ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้ซักถาม 5) ขั้นสรุป ครูสรุปรายงานของแต่ละกลุ่ม และให้คําแนะนําเพิ่มเติมในประเด็น
สําคัญที่นักเรียนไม่ได้กล่าวถึง ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาอีกครั้ง และสรุปสาระสําคัญ
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4. ขั้นวัดและประเมินผล วัดและประเมินผลโดยพิจารณาจากการรายงานของแต่ละกลุ่ม การสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน การตอบคําถาม การตรวจรายงาน และการทดสอบ
ความสําคัญของการสอนแบบซินดิเคท
1. ทําให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนโดยตรง
และเป็นคนกําหนดเนื้อหาด้วยตนเอง
2. เป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง รู้จักที่จะนําวิธีการและทําความเข้าใจกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อไปในการดําเนินชีวิตในอนาคต เป็นการฝึกการคิด การพิจารณา
ปัญหาในเชิงของสหวิชา (interdisciplinary approach) ซึ่งอาศัยความรู้หลาย ๆ ด้าน ความคิดหลาย ๆ แบบ
มาผสมผสานกันเพื่อหาสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทและแบบปกติ ดังภาพประกอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
2. ความคงทนในการเรียนรู้

1. การสอนแบบซินดิเคท
2. การสอนแบบปกติ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
Untreated Control Group Posttest - Only Design (Vockell. 1983: 173 – 180)
ตาราง แบบแผนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลังครั้งที่ 1

สอบหลังครั้งที่ 2

E1

O1

X1

O2

O3

E2

O1

X2

O2

O3

เมื่อ

E1
E2
O1
X1
X2
O2
O3

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุม
การสอบก่อนกระทําการทดลอง
การจัดกระทํา (การสอนแบบซินดิเคท) กลุ่มทดลอง
การจัดกระทํา (การสอนแบบปกติ) กลุ่มควบคุม
การสอบทันทีหลังจากการทดลอง
การสอบหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 4 ห้องเรียน
จํานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 60 คน ซึ่งได้มาตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) สุ่มเป็นกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการจับฉลากจาก 4 ห้องเรียน มาเพียง 2 ห้องเรียน
2) เลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วยวิธีการจับฉลากอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกําหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน ได้รับการสอนแบบซินดิเคท กลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน ได้รับการสอนแบบปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ ศึกษาหลักการและวิธีสอนแบบซินคิเคท
จากเอกสารและงานวิจัย ศึกษาขอบข่ายเนื้อหา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการจัดให้มีการเรียนการสอน ซึ่งสรุปขอบข่ายของเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นในการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม กิจกรรมส่วนผสมการขาย การเขียนแผนธุรกิจ จากนั้นสร้างแผน
การสอนจากเนื้อหาที่กําหนดไว้ จํานวน 5 แผน แต่ล ะแผนใช้เวลาในการสอน 5 คาบ คาบละ 20 นาที
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 25 คาบ แผนการสอนประกอบด้วย ความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนและการประเมินผล นําแผนการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะอาจารย์
สาขาการขาย การตลาด ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นนําแผนการสอนที่ได้รับการตรวจสอบมาแก้ไข
ปรับปรุงแล้วนําไปทดลองสอนกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างและยังไม่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องนี้มาก่อน เพื่อดูความเหมาะสม
ของกิจกรรม ภาษาที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ผลในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเข้าร่วม
ในกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนได้ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง นําแผนการสอนที่ได้นําไปทดลองสอนมาแก้ไข
ปรับปรุงเสนอต่อคณะอาจารย์สาขาอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนําไปใช้ในการทดลอง
2. แผนการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยสร้างแผนการสอนแบบปกติตามแนวทางแผนการสอนคู่มือครูของ
อุษณีย์ จิตตะปาโล เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2001 - 2004 ระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ จากหลั กสู ตรประกาศนียบั ต รวิช าชีพ พุ ทธศัก ราช 2545 ปรับ ปรุง พ.ศ. 2546
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 5 คาบ คาบละ 20 นาที
รวมเวลาที่ใช้ในการสอน 25 คาบ โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาและส่วนประกอบของแผนการสอนเช่นเดียวกับ
แผนการสอนแบบซินดิเคท โดยแต่ละแผนการสอนประกอบด้วย ความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน และการประเมินผล รายละเอียดของส่วนประกอบที่แตกต่าง
จากแผนการสอนแบบซินดิเคท คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียน โดยที่แผนการสอนแบบปกติจะยึด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนตามแผนการสอนคู่มือครูของ อุษณีย์ จิตตะปาโล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยดําเนินการสร้าง ดังนี้ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ จากเอกสารและหนังสือทางด้านการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ โดยสร้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่จะวัดผลแต่ละรายหัวข้อเนื้อหาย่อย ๆ แล้วนําจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อมาวิเคราะห์ พฤติกรรมที่ต้องการวัด
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ตามสมรรถภาพสมอง 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้ ด้านการวิเคราะห์
ด้านการประเมินค่า จากนั้นสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ใช้ในการทดลอง นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ เลือกข้อสอบ
ที่มีดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ (IOC) 0.5 ขึ้นไปไว้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2527: 69) นําแบบทดสอบ
ที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ซึ่งได้เรียนเนื้อหาเรื่องนี้ไปแล้ว จํานวน 50 คน นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
(discrimination) และค่าความยากง่าย (difficulty) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง เต ฟาน
(Fan – 1952: 6 – 32) และคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบ จํานวน 50 ข้อ นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.2
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้ว จํานวน 50 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2531: 168) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.75
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. สุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ให้มีจํานวน
กลุ่มละ 30 คน ดังรายละเอียดที่กล่าวแล้วในเรื่องการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. ดําเนินการสอนโดยผู้วิจัยทําการสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้เวลาทดลอง 5 วัน
วันละ 5 คาบ คาบละ 20 นาที รวม 25 คาบ โดยใช้เนื้อหาเดียวกันและระยะเวลาในการสอนเท่ากัน แต่วิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนต่างกัน โดยดําเนินการสอนและจัดเวลาการสอนดังนี้ กลุ่มทดลอง ดําเนินการสอนตาม
แผนการสอนแบบซินดิเคท กลุ่มควบคุม ดําเนินการสอนตามแผนการสอนแบบปกติ
3. เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การสอนตามกํ า หนดแล้ ว ทํ า การทดสอบหลั ง เรี ย นพร้ อ มกั น ทั้ ง สองกลุ่ ม โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ทําการทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแล้วสองสัปดาห์
โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม มาทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง
5. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม แล้วนําคะแนนที่ได้
มาหาค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน
6. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม แล้วแปลงคะแนนดิบ
ของนักเรียนแต่ละคนเป็นร้อยละของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
และค่าความแปรปรวน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมด้วยค่าที t (t - test)
2. วิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการทดสอบค่า t (t - test)
3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อมของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่า t (t - test)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ห้องเรียน

N

ห้องเรียนที่ 1

30

กลุ่มตัวอย่าง

n

กลุ่มทดลอง

30

กลุ่มตัวอย่าง

n

กลุ่มทดลอง

30

S2
74.67

t

52.85

0.39
ห้องเรียนที่ 2
30
73.90
62.44
t (.05, 58) = 1.671
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธุร กิจ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพื้นฐานความรู้ก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
S2
33.50

t

23.84

2.31*
กลุ่มควบคุม
30
30.26
28.82
t (.05, 58) = 1.671
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคท มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
S2
101.06

t

111.94

1.21
กลุ่มควบคุม
30
97.78
267.63
t (.05, 58) = 1.675
ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการสอบแบบซินดิเคท มีความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ไม่แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
(Business Plan) วิชาการดําเนินธุร กิจขนาดย่อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่กําหนดไว้ น่าจะเป็นผล
มาจากการสอนแบบซินดิเคทมีข้อดี คือ การที่ผู้เรียนได้เรียนโดยการลงมือกระทําด้วยตนเอง ได้ศึกษาและ
แก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
มากขึ้ น และการที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ก ารอภิ ป รายร่ ว มกั น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภายในกลุ่ ม ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ห็ น
ความสําคัญในตนเอง มีความภูมิใจและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ การสอนที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม การเปิดโอกาสให้มีการเลือกประธาน เลขานุการ และสมาชิก มีการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ต่าง ๆ
ภายในกลุ่ม ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญจึงทําให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ มีความกระตือรือร้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความเป็นประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน ส่วนผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่เรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความคงทน 101.06 และกลุ่มควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยของความคงทน 97.78 นั่นคือ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความคงทนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
เล็กน้อย น่าจะเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยสังเกตพบว่า นักเรียนให้ความสนใจ
และมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย จึงทําให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน ทําให้เกิด
ความสามารถในการจดจําเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดี จึงทําให้การทดสอบครั้งที่สอง เมื่อผ่านไปสองสัปดาห์ นักเรียน
ทั้งสองกลุ่มก็ยังคงมีความสามารถในการจําได้ดีทั้งสองกลุ่ม และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสองกลุ่ม
ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาการเรียนหลังจากที่การสอนจบบทเรียน โดยให้จดบันทึกลงในสมุดงานและมีการตรวจสอบงาน
ทําให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ ดังนั้น เมื่อผ่านไปสองสัปดาห์แล้วทําการทดสอบใหม่ ทําให้ผู้เรียน
ทั้ง 2 กลุ่ม สามารถจดจําสิ่งที่เรียนไปแล้วได้พอ ๆ กัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การสอนแบบซินดิเคทมุ่งสร้างเสริมให้นักเรียนทํางานแบบกระบวนการกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ดังนั้น จึงควรชี้แจงวิธีการทํางานกลุ่มที่ถูกต้องให้นักเรียนเข้าใจก่อนที่จะนําวิธีการสอนแบบซินดิเคท
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายและร่วม
แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่
1.3 การเตรียมตัวของผู้สอนนับว่ามีความสําคัญต่อการสอนแบบซินดิเคทมาก ต้องมีการจัดทํา
กรณีตัวอย่างให้น่าสนใจ จัดเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าสําหรับผู้เรียน สํารวจเอกสารในห้องสมุด
ว่ามีเพียงพอกับจํานวนผู้เรียนหรือไม่ มีบัตรกําหนดงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการค้นคว้า
ของนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบเขียนผังมโนมติ เพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะแตกต่างกันหรือไม่
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทกับรายวิชาอื่น ๆ
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
ผู้วิจัย
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียน
บ้านหนองกุงวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2551 - 2552 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน เอกสารประกอบการฝึกอบรม CAR เพื่อการเปลี่ยนแปลง และคู่มือการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
แบบง่าย (สําหรับครู) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ด้านหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน 3 หลักการ คือ หลักการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน การพัฒนาบุคลากรแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน หลักการสร้างความสําเร็จในการทํางาน ได้แก่ อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และหลักการ
พัฒนาคุณภาพของงาน ได้แก่ วงจรคุณภาพ PDCA 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนดําเนินการ ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การฝึกปฏิบัติ ขั้นที่ 5 การประเมินหลังดําเนินการ
และขั้นที่ 6 การวิเคราะห์การดําเนินการ และ 3) องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่
การพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นต้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และการทบทวนสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัด
การศึกษาของประเทศ ได้นํามาสู่การจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกันกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ที่วางกรอบยุทธศาสตร์และการดําเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวนโยบายอื่น ๆ ของการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี
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การปฏิรูปการศึกษาไทยในระดับสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 30 ได้กําหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น ครูจึงต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการวิจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของครู เนื่องจากการวิจัยเป็นวิธีการที่สําคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ การวิจัยที่นํามาใช้
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน เรียกว่า “การวิจัยในชั้นเรียน” (ประกอบ มณีโรจน์, 2544: 1)
จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของครู การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นจึ ง เป็ น
กระบวนการหนึ่งที่ครูใช้ในการประเมินการทํางานของตนเอง และเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นกระบวนการที่ต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่วน
จากการสอน ดังเช่นที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา (สุวิมล ว่องวาณิช, 2544 : 1 - 2)
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษาของโรงเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นในภาพรวมไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ โ รงเรี ย นกํ า หนด และมี แ นวโน้ ม ลดลง
ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกชั้น (ป. 1 – ม. 3)
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ (%)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษา
ไทย

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคม
ศึกษาฯ

การงาน
อาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษา
พลศึกษา

ภาษา
อังกฤษ

คอม
พิวเตอร์

เฉลี่ย

เป้าหมาย 75
70
70
75
75
80
80
70
74.38
ปี 2549 73.33 69.71 69.32 73.45 74.32 78.13 78.36 68.31
73.12
เป้าหมาย 75
70
70
75
75
80
80
70
75 74.44
ปี 2550 72.15 68.60 68.78 70.94 73.67 79.30 76.75 69.70 74.16 72.67
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2549 – 2550
นอกจากนี้ จากผลการประเมินภายนอกรอบแรกในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปรับปรุง (มีผลการประเมิ นเฉลี่ยรวมทุ กมาตรฐานต่ํ ากว่า 1.75) จึ งเป็นสถานศึกษาในกลุ่ มเร่ งรัดพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบแรกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านครูมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ 1.50 โดยมาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง และมาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/
ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง สมศ. ได้เสนอแนะให้
โรงเรียนเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของครูให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการสร้างหรือจัดหาสื่อนวัตกรรมให้ครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2547 : 8 - 11)
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จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูภายในโรงเรียนถึงแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครู ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่า
ครูทุกคนเคยผ่านการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนมาแล้วอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง แต่ครูทุกคนยังไม่สามารถ
ทําวิจัยในชั้นเรียนได้ จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันได้ข้อสรุปว่า สาเหตุสําคัญเกิดจากครูขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน และขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกันว่า ควรมีรูปแบบการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ที่มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง โดยสนับสนุน
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งค้นคว้า ที่ปรึกษา และงบประมาณในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ควรมี
การดําเนินงานพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนาครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร, 2551 : บันทึกการประชุมครู
ครั้งที่ 5/2551) ดังนั้น ในฐานะที่ผู้วิจัยดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
ผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้ที่มี
บทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการทํ า ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด คื อ ครู โดยครู จ ะต้ อ งนํ า
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติการสอน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ
อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
3. เพื่อประเมินและนําเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู หมายถึง กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการพัฒนา และประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนในปีการศึกษา 2551 และ 2552
3. เจตคติต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
ที่มีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวัดได้จากแบบวัดเจตคติต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่ชอบ
หรื อ ไม่ ช อบต่ อ กระบวนการพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ซึ่ ง วั ด ได้ จ าก
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
และเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และครูมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ตามแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ (Seyfarth, 1999 : 188 – 189; Joyce
and Showers, 1995 : 111; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์และคณะ, 2545 : 40 - 41; เกรียงไกร เจียมบุญศรี;
จักร อินทจักร, 2549 : 2 - 3 และสมหวัง วิทยาปัญญานนท์, 2549 : 1 - 2) สรุปได้ 3 หลักการ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาบุคลากร ผู้วิจัยใช้หลักการพัฒนาบุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (result – based
staff development : RBSD) บูรณาการกับการพัฒนาบุคลากรแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school – based
staff development : SBSD) และการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school - based training : SBT)
มีสาระสําคัญ 9 ประการ ดังนี้
1.1 หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นการให้ครูกําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าตนเองและสถานศึกษา
ต้องการอะไรจากการกําหนดเป้าหมายที่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าต่อไปจนกว่าจะบรรลุตามความคาดหวัง
1.2 หลักการถ่ายทอดความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้มีการแสดงออกให้เห็นว่าตนเองมีความรู้
ความเข้าใจอย่างไรต่อประเด็นที่ได้เรียนรู้ และยึดมั่นในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นโดยอาศัยผู้รู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
1.3 หลักการสะท้อนกลับข้อมูลหรือการป้อนข้อมูลย้อนกลับ เป็นการสะท้อนข้อมูลให้ครูทราบ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนแนวของพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งหากสะท้อนกลับในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับ
ของคนอื่น บุคคลนั้นจะมีแนวโน้มในการพัฒนาความรู้ต่อไป แต่หากเป็นการสะท้อนกลับเชิงลบ บุคคลนั้นจะมี
แนวโน้มที่จะหยุดยั้งพฤติกรรม
1.4 หลักการเสริมแรง เป็นการพัฒนาพฤติกรรมในลักษณะสองทิศทางตามผลของการเสริมแรง
หากเป็นพฤติกรรมที่ได้รับรางวัล บุคคลจะกระทําต่อไป หากเป็นพฤติกรรมการลงโทษ บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะหยุด
พฤติกรรมดังกล่าว
1.5 หลักการสร้างความสําคัญ เป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคน
ล้วนต้องการความสําคัญและการยอมรับจากบุคคลอื่น ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเอื้ออํานวยให้
บุคคลได้แสดงออกให้เห็นว่าตัวเขามีความสําคัญอยู่ตลอดเวลา
1.6 หลักการทําซ้ํา เป็นการทบทวนความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้จากการกระทํา การทําซ้ํา
จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในความรู้ที่ได้รับมา
1.7 หลักการจูงใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจของบุคคลด้วยการสนองตอบต่อความคาดหวังของบุคคล
ด้วยการให้ในสิ่งที่บุคคลนั้นมีความต้องการ
1.8 หลักการช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายขยายผล
1.9 หลักการประชุมพบปะอย่างต่อเนื่อง เป็นการประชุมพบปะกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานหรือปรึกษาหารือกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. หลักการสร้างความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการสร้างความสําเร็จในการทํางาน
ตามพุทธวิธีบริหาร คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นสูตรสําเร็จแห่งการทํางานมีอยู่ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
2.1 ฉันทะ คือ “เต็มใจทํา” หากเราไม่พอใจ ไม่เต็มใจทํา ย่อมจะเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย
ไม่อยากทําอะไร ถึงทําก็ทําแบบเสียไม่ได้ งานง่ายก็จะเป็นงานยาก งานเบาก็จะกลายเป็นหนักหรือยากอย่างไร
ก็ไม่มีปัญหาถ้าใจสู้และรักที่จะทํา ในแง่ของผู้บริหารต้องพยายามจูงใจให้ครูรักในงาน สู้ทนต่อสู้เพื่อสถานศึกษา
ให้อยู่รอดในภาวะวิกฤต การจูงใจทําได้โดยการพูด การเขียนข่าวสารจูงใจ การทําให้ครูรักในสถานศึกษาและ
การให้คําชมเชยอย่างสม่ําเสมอ
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2.2 วิริยะ คือ “เพียรพยายามทํา” แต่ไม่ใช่ “ฝืนใจทํา” เป็นการทําด้วยจิตใจที่กล้าแข็ง กล้าสู้ กล้าบุก
ไม่ว่าจะลําบากแค่ไหน เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็จะพยายามทําไปจนกว่าจะประสบความสําเร็จ “เกิดเป็นคนควร
พยายามเรื่อยไป จนกว่าจะถึงที่สุด” ความขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้งานสําเร็จ คนขี้เกียจแต่ผลออกมาดีนั้น
เป็นไปได้ยาก ไม่ขยันอ่านหนังสือก็ย่อมได้คะแนนออกมาไม่ดีหรือสอบตก การขยันนั้นต้องใช้ปัญญาด้วย
ว่าเรื่องที่ ทํ านั้ นเป็นสิ่งดีมิ เช่นนั้นจะสูญเสี ยเวลาและทรั พยากรแล้วไม่มีประโยชน์หรือทําให้ ของเสี ยหาย
เข้าตําราที่ว่า “โง่แต่ขยันจะทําของเสียหาย” ในแง่การบริหาร ต้องปลุกขวัญกําลังใจครูให้ขยันหมั่นเพียร
อาการขี้เกียจจะเริ่มจากใจคิดท้อแท้มาก่อน อย่างนี้ต้องมีการให้คําชี้แนะหรือให้พักเหนื่อยชั่วคราวก่อน
เพื่อให้มีกําลังใจบุกต่อ อีกอย่างหนึ่งต้องมีเหตุผลจูงใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการทําต่อ
2.3 จิตตะ คือ “ตั้งใจทํา” เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นเอาใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น คนที่รักงานย่อมจะคิดถึงงาน
ไม่ทอดทิ้งงาน ในแง่การบริหารใช้การประชุมอย่างสม่ําเสมอในการติดตามงาน เพื่อป้องกันการลืมโดยมีระบบเตือน
หรือให้คําชี้แนะ การตั้งใจทํางานจะให้ผล คือ ไม่ทิ้งงาน และทําให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งอาจกําหนดให้มี
จุดวัดประสิทธิภาพงานในแต่ละวัน
2.4 วิมังสา คือ รู้จักพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้น มีการใช้ปัญญาที่จะรู้และเข้าใจในงาน
ถึงแม้ว่าจะ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ กับงานเพียงใด หากขาดปัญญากํากับแล้ว งานนั้นก็ไม่มีทางสําเร็จและอาจ
ก่อให้เกิดโทษได้ทั้งต่อตนเอง คนอื่น และสถานศึกษา ในแง่การบริหารจะต้องให้ครูรู้จักใช้ปัญญา เช่น การใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การซักถามถึงสาเหตุทุกครั้งเมื่อมีความผิดปกติขึ้นในงาน การวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย
อุปสรรคและภาวะคุกคาม (SWOT analysis)
3. หลักการพัฒ นาคุณภาพของงาน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือ กใช้ หลั กการพัฒนาคุ ณภาพของงานโดยใช้
กระบวนการแบบวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานที่คนทั่วไปรู้จัก คือ PDCA
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 วางแผน (Plan – P) คือ การทํางานใด ๆ ต้องมีขั้นการวางแผนเพราะทําให้มีความมั่นใจว่า
ทํางานได้สําเร็จ หัวข้อที่ใช้ในการวางแผนมีดังต่อไปนี้ คือ ทําทําไม ทําอะไร ใครทํา ทํากับกลุ่มเป้าหมายใด
ทําเวลาใด ทําที่ไหน ทําอย่างไร และใช้งบประมาณเท่าไร
3.2 การปฏิบัติ (Do - D) เป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
3.3 การตรวจสอบ (Check - C) เป็นขั้นของการประเมินการทํางานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือ ไม่ มี เรื่องอะไรปฏิ บัติไ ด้ต ามแผน มีเ รื่ องอะไรไม่ส ามารถปฏิ บัติไ ด้ ต ามแผนหรื อปฏิ บั ติแ ล้ วไม่ ได้ผ ล
การตรวจสอบนี้จะได้สิ่งที่สําเร็จตามแผนและสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act - A) เป็นขั้นของการนําข้อบกพร่องมาวางแผน เพื่อการปฏิบัติการ
แก้ไขข้อบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไขซึ่งในขั้นตอนนี้อาจพบว่าประสบความสําเร็จหรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีก
ผู้วิจัยหรือผู้ทํางานก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาเพื่อแก้ไขแล้วนําไปแก้ไขอีกต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รูปแบบการพัฒนาบุคลากร นโยบายเกี่ยวกับการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูและแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ระยะที่ 4 การประเมินและนําเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2551 - 2552
จํานวน 16 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เอกสารประกอบการฝึกอบรม CAR เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง และคู่มือการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบง่าย (สําหรับครู)
การเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนภูมิที่ 2 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
องค์ประกอบของรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย หลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการพัฒนา และประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
1.1 หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน ใช้หลักการสําคัญ 3 หลักการ คือ 1) หลักการ
พัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักการพัฒนาบุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (result – based staff development:
RBSD) บูรณาการกับการพัฒนาบุคลากรแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school – based staff development: SBSD)
และการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school - based training: SBT) 2) หลักการสร้างความสําเร็จ
ในการทํางาน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการสร้างความสําเร็จในการทํางานตามพุทธวิธีบริหารคือ อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็น
สูตรสําเร็จแห่งการทํางานมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และ 3) หลักการพัฒนา
คุณภาพของงาน ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานที่คนทั่วไปรู้จัก คือ PDCA
1.2 กระบวนการพัฒนา กําหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาไว้ 6 ขั้น และ 6 แนวคิดหลัก คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ เป็นขั้นปูพื้นฐาน สร้างทัศนคติ และแนวคิดเชิงบวกให้กับผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
หรือเป็นขั้นตอนการสร้างความพร้อม ทั้งสภาพบริบทและความพร้อมของผู้รับการพัฒนา โดยจะร่วมกันกําหนด
เป้าหมายของการพัฒนา การจัดทําหลักสูตร/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/เครื่องมือ และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนดําเนินการ เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเส้นฐาน
(baseline data) โดยประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และเจตคติของครูต่อการทําวิจัย
ในชั้นเรียนก่อนที่จะทําการพัฒนา ขั้นที่ 3 การพัฒนา เป็นขั้นการพัฒนาครู การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
วิจัยในชั้นเรียนของครู ขั้นที่ 4 การฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นการฝึกปฏิบัติการวิจัยในระดับห้องเรียนของครูแต่ละคน
เพื่อให้เกิดทักษะหรือความสามารถในการนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการพัฒนาในขั้นที่ 3 มาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานให้เกิดรูปธรรม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (CAR - 1) การประเมินเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ (CAR - 2) กรณีศึกษานักเรียนและกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู (CAR - 3)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (CAR - 4) ขั้นที่ 5 การประเมินหลังดําเนินการ เป็นขั้นการ
ประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาตามขั้นที่ 3 และการฝึกปฏิบัติในขั้นที่ 4 เกิดคุณลักษณะที่เหมาะสมและ
พึงประสงค์จริง ในการประเมินทั้ง 3 วัตถุประสงค์ คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และขั้นที่ 6 การวิเคราะห์
การดําเนินการ เป็นขั้นการสะท้อนผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ณ จุดใดบ้าง ทั้งในโครงสร้าง และรายละเอียดของการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน เป็นผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวมเพื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้
ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และครูมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
จากการนํารูปแบบไปใช้ พบว่า ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดี
ต่อ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการทํา วิจัย ในชั้น เรีย น ส่ง ผลให้ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นสูง ขึ้น
และครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา กล่าวคือ
2.1 ผลการทดสอบความรู้ครูก่อนการดําเนินการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.88 และหลังการดําเนินการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.69 โดยคะแนนทดสอบหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา
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2.2 หลังจากพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทยาคาร ระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2552 จะเห็นว่าครูมีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวม
เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่ไม่มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 17 เรื่อง โดยครูมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 4 เรื่องเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 9 คน และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน
2.3 ผลการประเมินเจตคติต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูก่อนดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.18) และหลังดําเนินการอยู่ในระดับสูง ( = 4.02) นอกจากผลที่เกิดขึ้นโดยตรง คือ ครูมีการพัฒนา
มาตามลําดับ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนยังพบว่า เพิ่มสูงขึ้น ตามลําดับ คือ ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ
73.20 และปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 78.11 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า
ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเพียงสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ
และวิชาคอมพิวเตอร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงในปีการศึกษา 2551 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดไว้ โดยตั้งสูงขึ้นจากข้อมูลเส้นฐานประมาณร้อยละ 2 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า สูงขึ้นในปีการศึกษา 2551 และสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา
2552 นอกจากนี้ยังพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ
ด้านความสําเร็จในงานวิจัยในชั้นเรียน และด้านวิธีการพัฒนาครูในด้านการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ส่วนด้านการ
มีส่วนร่วมในการทําวิจัยในชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
3. รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สรุปได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการดําเนินการตามรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู มีประเด็นสําคัญ
ที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย หลักการสําคัญ
3 หลักการ คือ 1) หลักการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (result –
based staff development : RBSD) สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce&Showers (1995 : 111) ที่สรุป
หลักการพัฒนาบุคลากรว่าบุคลากรต้องการจะรู้อะไร (to know) บุคลากรต้องการจะทําอะไร (to do) และ
บุคลากรต้องการจะประยุกต์อะไร (to apply) ดังนั้น การนําแผนปฏิบัติของการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัตินั้น
จะต้องเชื่อมั่นว่าบุคลากรมีเวลา มีโอกาสและมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ความรู้และทักษะใหม่ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาบุคลากรแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school – based staff
development : SBSD) สอดคล้องกับแนวคิดของ Seyfarth (1999 : 188 - 189 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
และคณะ, 2545 : 59) ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าการบริหารจําเป็นจะต้องอาศัยหลักการของการกระจายอํานาจ
และเชื่อว่าการมอบความรับผิดชอบให้ครูอาจารย์และผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนดําเนินการพัฒนาบุคลากร
เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติที่ยั่งยืนในการปรับปรุงการศึกษา ในการจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ที่ ส ถานศึ ก ษาจะทํ า ให้ ค รู มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระและรู ป แบบ
ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มความสนใจและความผูกพัน นอกจากนั้นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จะช่วยทําให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(school - based training : SBT) สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 26)
และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และอรพรรณ พรสีมา (2546 อ้างถึงใน วราภรณ์ แย้มทิม และคณะ, 2550 : 489)
ที่ให้แนวคิดในเรื่องนี้ว่า การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีหลักการสําคัญ 10 ประการ คือ (1) เป็นการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นตามสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (2) เป็นการพัฒนาครู
ที่โรงเรียนหรือในชุมชนของโรงเรียน (3) เป็นการพัฒนาครูโดยครูหรือกลุ่มครูที่เป็นผู้นําการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (4) เป็นการอบรมที่เกิดจากความสมัครใจของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม (5) เป็นการร่วมคิด ร่วมศึกษา
ปัญหา ร่วมวางแผน และร่วมกันพัฒนาระหว่างผู้ให้และผู้รับการฝึกอบรม (6) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่เน้น
การปฏิบัติจริง (7) เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลายครั้งด้วยวิธีการที่หลากหลาย (8) เป็นการอบรมที่ใช้
กระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผน นําไปปฏิบัติ ตรวจสอบหรือประเมินผล และนําไปปรับปรุงเพื่อวางแผน
ดําเนินการเป็นวงจรการพัฒนาต่อเนื่อง (9) เป็นการอบรมที่มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการพัฒนา
โดยใช้กระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” และ (10) เป็นการทําหน้าที่ตามภาระปกติของครูเพื่อยกระดับ
คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณภาพของผู้เรียน 2) หลักการสร้างความสําเร็จในการทํางาน ได้แก่
อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นสูตรสําเร็จแห่งการทํางานมีอยู่ 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 842 - 848) กล่าวว่า “...อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ
(ฤทธิ์ หรื อ ความสํ า เร็ จ ) หรื อ ธรรมที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ป ระสบความสํ า เร็ จ หรื อ ทางแห่ ง ความสํ า เร็ จ มี 4 อย่ า ง
คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความไตร่ตรอง) แปลให้จําง่าย
ตามลําดับว่า มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน...” ดังนั้น จากหลักการดังกล่าวนี้ จะช่วยทําให้
เป็นครูมีนิสัยรักงาน ใฝ่ใจติดตามผลงานอย่างเพลิดเพลินต่อเนื่อง รู้จักรับผิดชอบงานที่ทําด้วยความมีระเบียบ
และสมเหตุสมผล มีประสบการณ์ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรอบคอบ และทําให้
การดําเนินการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายสําเร็จ คุ้มค่าและทันเหตุการณ์ 3) หลักการพัฒนาคุณภาพของงาน โดยใช้
หลักการพัฒนาคุณภาพของงานตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์

158 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
(2544 : 12 - 14) ที่กล่าวถึง PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนา
คุณภาพทั้งระบบ (total quality management : TQM) นอกจากนั้นการทํางานที่เป็น PDCA ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามมาอีก เช่น ระดับบุคคลได้แก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาตนเอง สามารถจัดการกับวิกฤติ
ที่เกิดขึ้นในการทํางานได้ทันท่วงที มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สร้างภาวะผู้นําให้แก่
บุคลากรในองค์การ เกิดนวัตกรรมอันเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
ขององค์การ ดังนั้น จากการที่บุคลากรสร้างนิสัยการทํางานตามกระบวนการ PDCA ย่อมส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทํางานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นองค์การ
แห่งคุณภาพที่จะสร้างความพึงพอใจและมั่นใจต่อสังคมในที่สุด
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนา พบว่า มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Phase 1 preparation) ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนดําเนินการ (Phase 2 - assessment) ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Phase 3 treatment) ขั้นที่ 4 การฝึกปฏิบัติ (Phase 4 - practice) ขั้นที่ 5 การประเมินหลังดําเนินการ (Phase 5 evaluation) และขั้นที่ 6 การวิเคราะห์การดําเนินการ (Phase 6 – feedback) สอดคล้องกับแนวความคิด
เชิงระบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อนเข้า (inputs) คือ ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน วัสดุ อุปกรณ์ เงิน
ข้อมูลสารสนเทศ ที่จําเป็นต่อการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation
processes) จากการใช้ศักยภาพทางการบริหารและเทคโนโลยีขององค์การเพื่อเปลี่ยนปัจจัยป้อนเข้าเป็น
ปัจจัยป้อนออก ปัจจัยป้อนออก (outputs) ประกอบด้วย ผลผลิต การให้บริการ หรือผลลัพธ์อื่น ๆ ที่องค์การผลิตขึ้น
และข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับผลลัพธ์ และสถานะขององค์การที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อม
โดยมีหลักการตลอดจนแนวความคิดเชิงระบบที่สําคัญ (Stoner, 1978 : อ้างถึงใน สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ,
2547 : 145) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรหลายเรื่อง เช่น
Nadler (1982 อ้างถึงใน สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2547 : 148 - 149) ได้นําเสนอแบบจําลองระบบการฝึกอบรม
และพัฒนาที่เรียกว่า The Critical Events Model โดยกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญประกอบด้วย กิจกรรม 9 ขั้น
คือ การกําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรมขององค์การ การกําหนดงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ การกําหนดความจําเป็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การเลือกเทคนิค
การฝึกอบรม การเลือกอุปกรณ์การฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม และประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม
และการป้อนกลับระบบการฝึกอบรม Tracey (1984 : 42) ได้เสนอรูปแบบผังงานของระบบการฝึกอบรมและ
การพัฒนา(Flow - chart model of a 16 - step training and development system) โดยแสดงให้เห็น
ขั้นตอนของการฝึกอบรมและการพัฒนาซึ่งมี 16 ขั้นตอน และแสดงการไหลเวียนของข้อมูลและความสัมพันธ์
ของแต่ละขั้นตอน Rogoff (1987 : 146) ได้เสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบวงล้อการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนการดําเนินการ
ฝึกอบรม รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม Library (1988 อ้างถึงในวิเชียร ชิวพิมาย, 2539 : 64) ได้เสนอ
กรอบแนวคิดหลักในการสร้างแบบจําลองการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการ 6 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนดําเนินการ ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ ขั้นที่ 5
ประเมินผลหลังดําเนินการ และขั้นที่ 6 การวิเคราะห์การดําเนินการ Goldstein (1993. cited in Milkovich&
Boudreau, 1994 : 494) กล่าวถึง รูปแบบระบบของการฝึกอบรมและการพัฒนา (A General Systems Model
of Training and Development) ว่าประกอบด้วย การดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการจําเป็น
การฝึกอบรมและการพัฒนา และการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรม และ Dessler (2002 :
134 - 155) กล่าวถึงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมประกอบด้วย ขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา ขั้นที่ 3 การประเมินผล
ก่อนดําเนินการ ขั้นที่ 4 การดําเนินการพัฒนา และ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
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3. องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีองค์ประกอบสําคัญ 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 3) ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 : 162) ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพไว้ว่า ในการพัฒนา
การศึกษา จําเป็นจะต้องพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการศึกษาจะไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าการเรียนการสอน
ขาดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอนจําเป็นต้องพัฒนาการสอนของครู การเรียนรู้ของนักเรียน
และการเรียนการสอนซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู ทั้งครูและนักเรียนมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการเรียน
การสอน ซึ่งต่างก็มีลักษณะและคุณสมบัติที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กล่าวนี้
เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ค่านิยม ทัศนคติและ
แรงจูงใจ ตลอดจนความพึงพอใจ เป็นต้น ดังนั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาจทําได้โดยการวิจัย
ในโรงเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภณ นุ่มทอง (2534 : 88 อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539 : 183) ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนไว้ว่า
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนา/แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน และส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
เป้าหมายยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากครูได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดี ยังส่งผลต่อผู้เรียน
ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยครูเองก็เกิดความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานนั้นด้วย นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ วิรัช วรรณรัตน์ (2537 : 44 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2539 : 183) ที่สรุปว่า
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนทั้งในส่วนของหลักสูตร วิธีการสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก รวมทั้งการวัดและประเมินผล
เพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการเรียน ซึ่งการพิจารณาถึงประสิทธิภาพการวิจัยนั้น
จะต้ อ งดู จ ากผลสํา เร็ จ ที่เ กิ ด ขึ้น กับ ครู ทั้ ง ในด้า นความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ตลอดจนผลที่ เ กิ ด กับ ผู้เ รีย น
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ดังนั้น จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือ การพัฒนากลยุทธ์
ในการสอน (teaching strategies) การที่ครูใช้กลยุทธ์ในการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
ย่อมจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในที่สุด ซึ่งการพัฒนา
ให้ครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมจะนําไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูให้มีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
ควรดําเนินการ ดังนี้
1.1 เผยแพร่รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดทํา
คู่มือการนํารูปแบบไปใช้ และเอกสารประกอบรูปแบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนําไปประยุกต์ใช้ในระดับสถานศึกษา
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้รูปแบบในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามผล และรายงานผลการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษา
1.3 จัดเวทีเพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง และครูได้นําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดนวัตกรรมครูอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.4 สร้างเครือข่ายครูนักวิจัยทั้งในระดับศูนย์ประสานงาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือในระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้
2.1 เนื่องจากรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูนี้ เป็นรูปแบบที่เน้นการ
ฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่ครูผู้เข้าร่วมพัฒนาจะต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น ก่อนนํารูปแบบไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนในสถานศึกษาเห็นความสําคัญและจําเป็นร่วมกัน
ก่อนทําการพัฒนา นอกจากนี้ ในรูปแบบดังกล่าวนี้ยังเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและส่งเสริมให้ครู
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ดังนั้น สถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบท หรือ
ความต้องการจําเป็นในแต่ละสถานศึกษาได้
2.2 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการพัฒนา
2 ปีการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจปรับประยุกต์แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเป็นหนึ่งปีการศึกษา
โดยในขั้นการฝึกปฏิบัตินั้น อาจให้ครูฝึกปฏิบัติกิจกรรม CAR - 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และ CAR - 2
การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 และฝึกปฏิบัติกิจกรรม CAR - 3 กรณีศึกษานักเรียน
และกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู และ CAR - 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในภาคเรียนที่ 2
2.3 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ทดลองใช้ในครั้งนี้ ทดลองใน
สถานศึกษาที่มีครู 16 คน ในกรณีที่สถานศึกษามีครูน้อยกว่าหรือปริมาณใกล้เคียงกันก็สามารถนํารูปแบบนี้
ไปใช้ได้เลย แต่ในกรณีสถานศึกษาขนาดใหญ่ อาจปรับปรุงวิธีการพัฒนา โดยเริ่มเป็นช่วงชั้น หรือกลุ่มครูที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการก่อน แล้วขยายผลในกลุ่มที่เหลือในปีการศึกษาต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูลักษณะเดียวกันนี้
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่น ๆ ระดับภาค หรือระดับประเทศ
3.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามผลการดําเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับสถานศึกษา
3.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในแต่ละประเด็น
เช่น CAR - 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล CAR - 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัด การเรียนรู้ CAR - 3
กรณีศึกษานักเรียน และกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู หรือ CAR - 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
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ผลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย
นายยุทธการ เสนากลาง
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร จํานวน 25 คน ผู้ทดลองใช้
หลักสูตร จํานวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงร่าง
แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ครูผู้สอนและผู้ปกครองเห็นว่าหลักสูตรขาดการพัฒนาและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
2. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ เป้าหมาย โครงสร้าง สื่อการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3. ผลการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ผ ลการเรี ย นทางด้ า นความรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเรี ย น
นักเรียนมีทักษะกระบวนการและเจตคติต่อการเรียนสูงขึ้น
4. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ผู้เรียนพึงพอใจในกิจกรรม การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 5 - 6)
การจัดการศึกษาต้องให้ครอบคลุมทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยต้องเน้นความสําคัญ
ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 11) ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าของตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 4) และสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เป็ น การนํ า เอามรดกทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มาใช้
ในการเรี ย นการสอน โดยเปิด โอกาสให้ ท้องถิ่ นจั ด ทํา รายละเอีย ดในส่ ว นที่เ ป็น ของท้อ งถิ่น ได้ตามเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ทั้งนี้ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งภูมิปัญญาที่สามารถนํามาพัฒนาเป็น
หลั ก สู ต รได้ ต ามสภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม และวั ฒ นธรรมแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น ต้ อ งมี
ความสําคัญในการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทํางานเห็นประโยชน์ของการทํางาน
และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน
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และงานที่ เ ป็น พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การจัดการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ต้องเป็นการจัดการศึกษาโดยนําเอาภูมิปัญญาที่สอดคล้องเกื้อกูลต่อชีวิตจริง
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละท้องถิ่น ทําให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนเอง
เกิดความรัก ความผูกพัน ความหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตของสังคมท้องถิ่นของตนเอง (กรมวิชาการ. 2539 : 1 - 10)
ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
มีการทอเสื่อกกใช้กันอยู่เป็นประจํา ทั้งทอเพื่อไว้ใช้สอยและทอเพื่อจําหน่าย พร้อมทั้งการแปรผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
เป็นหมอนสมุนไพร ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีการนําลวดลายมาตกแต่งในการทอเสื่อกกให้มี
ความสวยงาม สามารถเป็นสินค้าส่งออกของชุมชน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และยังบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก เป็นการดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากบริบทของโรงเรียนและชุมชนมีความเหมาะสมกับการ
ทอเสื่อกก และการวิจัยปฏิบัติการจะช่วยแสวงหาแนวทางการทํางานที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานศึกษา (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์. 2537: 3 - 4) การวิจัยที่เหมาะสม
กับระดับชั้นเรียนและโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสําคัญ ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งมีจุดเด่นโดยเป็นการวิจัยที่มีชีวิตชีวาเหมาะสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น และนําไปปฏิบัติได้ ทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากผลสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้างคุณค่าของสังคม และยังช่วยลดช่องว่างระหว่างการค้นพบความรู้กับการนําความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2538 : 20 - 41)
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการทอเสื่อกก การทําหมอนสมุนไพรให้อยู่คู่กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้งของตนเองและชุมชนได้อย่างพอเพียง
มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสํารวจความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง
3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง
4. เพื่อประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
สังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้กําหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 2) ออกแบบและประเมิน
โครงร่างหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินหลักสูตรโดยใช้การประเมินเชิงระบบ
2. หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ชีวิตจริงของตนเองตลอดจนสามารถพัฒนาชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่น
หมายถึง หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใช้ในท้องถิ่น
3. ผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมายถึง การนําต้นกกมาแปรรูปเป็นเสื่อ แปรรูปจากเสื่อเป็นหมอนสมุนไพร
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้และจําหน่าย ตลอดจนเป็นสินค้าประจําชุมชน
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) หมายถึง การวิจัย
ที่มุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของหน่วยงาน องค์กรหรือชุมชนตามแนวทางที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
กิจกรรมวิจัยทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การระบุปัญหา การดําเนินการ การติดตามผล มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamics)
ผู้วิจัยสามารถดําเนินการตามขั้นตอนซ้ํากันหลายรอบจนได้ผลการปฏิบัติเป็นที่พอใจ
5. ผลการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับ
การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ จากหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนบ้านลุงม่วง
6. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่แสดงออกทางพฤติกรรมหรือความคิดเห็น
ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นหรืองานนั้น ๆ จนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba. 1962 : 456 - 459; อ้างถึงใน สมบัติ ท้ายเรือคํา. 2547)
ใช้วิธีการพัฒนาหลักสูตรแบบรากหญ้า (Grass - Roots) โดยมีความเชื่อว่าหลักสูตรควรได้รับการออกแบบ
โดยครู ผู้ ส อนมากกว่า ที่ จ ะถูกพั ฒนาโดยองค์ กรที่ อยู่สู งขึ้น ไป รูปแบบการพั ฒ นาหลั ก สูตรของทาบา นั้ น
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างหน่วยการเรียนการสอนนําร่อง
2. การตรวจสอบหน่วยการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงและการแก้ไข
4. การพัฒนากรอบโครงสร้าง
5. การนําไปใช้และเผยแพร่
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบแชมพ์ (Beauchamp. 1981 : 146) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ที่เป็นแนวคิดเชิงระบบโดยนําเอารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบามาพัฒนา ซึ่งเสดงเป็นขั้นตอนตาม
ภาพประกอบ
ปัจจัยป้อนเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
- สํารวจความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
- ทดลองใช้หลักสูตร
- ประเมินผลหลักสูตร

หลักสูตรท้องถิน่
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร จํานวน 25 คน ประกอบด้วย ครู 9 คน นักเรียน 6 คน
ผู้ปกครองนักเรียน 5 คน และกรรมการสถานศึกษา 5 คน โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาตามหัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ 1 ครู จํานวน 9 คน สนทนากลุ่มในเรื่อง สภาพการบริหารการจัดการใช้หลักสูตรท้องถิ่น และปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 2 นักเรียน จํานวน 6 คน สนทนากลุ่มในเรื่อง ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดกับนักเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ความต้องการด้านความรู้ เนื้อหา และทักษะจากการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น และประโยชน์จากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น จํ า นวน 5 คน สนทนากลุ่ม ในเรื่ อง ผลของการใช้ หลั ก สูต รท้อ งถิ่ น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ความต้องการด้านหลักสูตรท้องถิ่น และประโยชน์
จากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
กลุ่มที่ 4 กรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน สนทนากลุ่มในเรื่อง ผลของการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น และประโยชน์จากการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร จํานวน 25 คน ประกอบด้วย ครู 9 คน นักเรียน 6 คน
ผู้ปกครองนักเรียน 5 คน และกรรมการสถานศึกษา 5 คน เพื่อยกร่างหลักสูตร และนําหลักสูตรที่ยกร่างขึ้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงร่างของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
1. การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการนําหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 197 คน ครู จํานวน 9 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตร โดยดําเนินการ ดังนี้ 1) สังเคราะห์ผลการประเมิน
แผนการเรียนรู้ของครูผู้ร่วมพัฒนา 2) สังเคราะห์ผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) สังเคราะห์ผลการประเมินทักษะการทํางาน 4) สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการ 5) สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างข้อสรุป เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 2) ผลการประเมินทักษะการทํางาน 3) ผลการสัมภาษณ์ด้านความเหมาะสม
ของกระบวนการ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
การดําเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก โดยผู้ร่วม
ประเมิน ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงม่วง จํานวน 199 คน
โดยประเมินใน 3 ประเด็นดังนี้
1. การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input)
2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process)
3. การประเมินด้านผลผลิต (Output) เพื่อให้ทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น 2) ผลงานที่แสดงออกถึงทักษะกระบวนการด้านการทํางานของนักเรียน
3) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย แล้วเขียนบรรยาย ส่วนแบบประเมิน
ชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
สรุปผลการวิจัย
1. ครูผู้สอนและผู้ปกครองเห็นว่าหลักสูตรขาดการพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น และขาด
ความรู้ความเข้าใจในการนําหลักสูตรไปใช้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้เรียนเห็นว่า
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ หลักสูตรต้องเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในท้องถิ่น
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ จัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. โครงสร้างของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก จากการสังเคราะห์ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนทางด้านความรู้เพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน โดยก่อนเรียนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.16 และหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
87.83 นักเรียนมีทักษะกระบวนการและเจตคติต่อการเรียนสูงขึ้น
4. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรท้องถิ่น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ครูผู้สอนและผู้ปกครองเห็นว่าหลักสูตรขาดการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและขาด
ความรู้ความเข้าใจในการนําหลักสูตรไปใช้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้เรียนเห็นว่า
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ หลักสูตรต้องเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในท้องถิ่น
ให้ มี ทัก ษะในการประกอบอาชี พ จั ด การเรีย นรู้ ใ ห้ ห ลากหลายเน้น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ทั้ ง นี้
เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้ง
หลักสูตรเดิม ชุมชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร ทําให้การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เกิดขึ้น
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนขาดความภาคภูมิใจในหลักสูตรและมีความต้องการ
จะพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้นําความรู้จากหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้อง
กับชีวิตประจําวัน
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2. โครงสร้างของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง กิจ กรรมการเรีย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน การวั ด
และประเมินผล อันเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร ได้ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร จากการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดหลักการ เป้าหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการสร้างหลักสูตร ได้ค้นพบปัญหาที่ตนเองมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ผู้คน
ในชุมชนเป็นผู้ทําวิจัยหรือพัฒนาที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีอํานาจร่วมกันในการวิจัย จึงทําให้ได้
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของชุมชน
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก จากการสังเคราะห์ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนทางด้านความรู้เพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน โดยก่อนเรียนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.16 และหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
87.83 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ และเจตคติต่อการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเกิดจาก
การร่วมพัฒนาของหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียน ทําให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของหลายฝ่าย
เมื่อมีการนําหลักสูตรไปใช้จึงทําให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ได้เรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองต้องการ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม การจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลักสูตร
ที่สร้างขึ้นตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อนําหลักสูตรไปใช้
จึงทําให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาต่างมีความพึงพอใจ
เพราะเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ ทําให้ทุกฝ่ายมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
1.1 ผู้ที่จะนําหลักสูตรนี้ไปใช้ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความใกล้เคียงของสภาพปัญหาของข้อมูลเบื้องต้น
สภาพสังคม ชุ มชน เพื่อ ให้การใช้หลักสู ตรมี ประสิท ธิภาพมากที่สุด หากสภาพปัญ หาของข้อมู ลเบื้องต้น
แตกต่างกันมากควรพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาตามความเหมาะสม
1.2 ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รให้ ชั ด เจน ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามมาตรฐาน
หลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทําการวิจัยเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะ ๆ
เพราะสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2 ควรนําหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้น และได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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ผลงานวิจัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
ผู้วิจัย
นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาและนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย ผู้วิจัยกําหนดขั้นตอน
การวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนศรียาภัย ก่อนสร้างรูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์ สั งเกต และสนทนากลุ่มเฉพาะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) ขั้นการร่าง ตรวจสอบและทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3) ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนศรียาภัย ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 363 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
ด้านการดําเนินงานตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับดี
โดยรายการที่มีระดับการปฏิบัติดีมาก ได้แก่ โรงเรียนสร้างบรรยากาศการทํางานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และโรงเรียนได้ดําเนินการสรรหาว่าจ้างบรรจุและรักษา
บุคลากรให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล รายการที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ โรงเรียนยังขาด
การจัดระบบการจัดการความรู้และสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับดี โดยรายการที่มีระดับ
การปฏิบัติดีม าก ได้แ ก่ โรงเรีย นจัดทํา หลัก สูตรสถานศึก ษา ประกอบด้วย สาระพื้น ฐาน สาระเพิ่ม เติม
และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และสังคมศึกษาฯ เป็นภาษาอังกฤษ และโรงเรียนจัดทําโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วงชั้น
โดยระบุชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต รายการที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ โรงเรียนกําหนดแนวทาง
การวัดผลและประเมินผลในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ไม่ครอบคลุม
2. รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ด้าน ได้แก่
2.1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร
6) การจัดการกระบวนการ ได้แก่ หลักสูตรและการสอน วิชาการ บริหาร สนับสนุน และ 7) ผลลัพธ์ ได้แก่ ผู้เรียน
ครู บุคลากร หลักสูตรและการสอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาวะผู้นําและการบริหาร
2.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เพื่อนําไปสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การวัดและ
ประเมินผล 4)เกณฑ์การจบหลักสูตร และการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
3.1 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติภายหลังการวิจัย
และพั ฒ นารู ป แบบสู ง กว่ า ระยะก่ อ นทํา การวิ จั ย โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า งก่ อ นวิ จั ย
และภายหลังการวิจัยและพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
3.2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่าระยะก่อนทําการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างก่อนวิจัย และภายหลังการวิจัยและพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
3.3 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติภายหลัง
การวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่าระยะก่อนทําการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนวิจัย
และภายหลังการวิจัยและพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
โรงเรียนศรียาภัยเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและ
มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โรงเรียนศรียาภัยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเริ่มจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
มีความพยายามดําเนินการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดและมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่มีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารและจัดการศึกษาในประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการศึกษาว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดนี้สําหรับประเทศไทย
ควรมีลักษณะที่ชัดเจนอย่างไร นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความต้องการแนวทางหรือรูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาและทําการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัยขึ้น
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนศรียาภัยที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารโรงเรียนตามแนวคิด
โรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนศรียาภัยมีคุณภาพสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และความก้ า วหน้ า ในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนศรียาภัย
2. เพื่อศึกษาและนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง องค์ประกอบ แนวทาง และวิธีการในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินการให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผน
กลยุ ท ธ์ 3) การมุ่ ง เน้ น นั ก เรี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 4) การวั ด การวิ เ คราะห์ แ ละการจั ด การความรู้
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์
การนําองค์กร หมายถึง การดําเนินการที่แสดงให้ปรากฏว่าระบบการนําของโรงเรียนมีคุณภาพ ได้แก่
การกําหนดวิสัยทัศน์การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อกํากับให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม เพื่อให้มีการพัฒนาจนบรรลุวิสัยทัศน์ จัดระบบการทํางานที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการทํางานของโรงเรียนที่แสดงให้เห็น
กระบวนการทํางานของโรงเรียนที่ให้ความสําคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมายถึง การดําเนินงานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ การจัดการความรู้และ
สารสนเทศ
การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ และความผูกพัน เพื่อให้บุคลากร
ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพันต่อองค์กร การปรับบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การจัดการกระบวนการ หมายถึง การออกแบบกระบวนการทํางานเพื่อให้งานประสบความสําเร็จ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ผลลั พ ธ์ หมายถึง การสรุปผลการดําเนินงานในหมวด 1 - 6 โดยการจั ดทํ าสารสนเทศเกี่ ยวกับ
การเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ภาวะผู้นําและการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล หมายถึง การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เพื่อนําไปสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การวัดและ
ประเมินผล 4) เกณฑ์การจบหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การดําเนินงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้มีระดับเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่
ความสําเร็จตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้
การเขียนความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เนื้อหาและกิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่จะ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ
การวัดและประเมินผล หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสําหรับการวัดผลและประเมินผล
ในแต่ละสาระการเรียนรู้
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เกณฑ์การจบหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการกําหนดและกํากับให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการนับ
เวลาเรียน การประเมินรายวิชาขั้นพื้นฐาน การประเมินรายวิชาเพิ่มเติม การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2553
ครูและบุคลากรสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2553
ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนศรียาภัยปีการศึกษา 2553
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2552 - 2555
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาที่จัดการมัธยมศึกษา และส่งเสริม
สถานศึกษาที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล และต่อมาในปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ดําเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารระบบคุณภาพ (Quality System) มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Learner Profile) ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล (World - Class Standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเพียงพอในการเป็นพลโลก
2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสู ตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมี ค วามมุ่ ง หวั ง ไว้ ว่ า นั ก เรี ย นมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก มี ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2553 - 2555 วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มีดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World
Citizen) เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่มี
ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง(Extended - Essay)
กิจกรรมโครงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ (CAS : Creativity, Actions, Service) และโลกศึกษา (Global
Education) และ 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ซึ่งใน
จํานวน 500 โรง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง ทั้งนี้การดําเนินการพัฒนา
และยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล จะมุ่งพัฒนา 5 ด้านคือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยนําจุดเด่นจากหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร English Program (EP) Mini English
Program (MEP) International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate (IB) หรือ
หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางนํามาปรับหลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เหนืออื่นใดจะจัด
ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายวิชาเพิ่มเติม 4 วิชา ได้แก่ 1) ทฤษฎีองค์ความรู้
(Theory of knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) โลกศึกษา (Global Education)
และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) 2) พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภายในปี 2555 3) พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนร่วมกับสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5) พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ขวัญชีวา วรรณพินทุ
[ออนไลน์]. http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php .2553)
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3. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สํ า นั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สพฐ. ได้ กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 16 ขั้นตอน ได้แก่
1) จัดทําสื่อ เอกสาร สนับสนุนการดําเนินงาน 2) ประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล 3) ศนม. ประชุมปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและจัดทําพันธะสัญญากับ สพฐ.
4) จัดตั้งภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) คัดสรรและจัดหาสื่อ เอกสาร ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับสากล สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
6) ประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 7) พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 8) สพฐ. ดําเนินการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบมีส่วนร่วม 9) ศนม. นิเทศ วิจัย
และพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 10) โรงเรียนวิจัยและพัฒนารูปแบบหลักสูตร
และการสอน 11) โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนา และเทียบเคียงมาตรฐานกับโรงเรียนร่วมพัฒนา 12) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานของโรงเรียนระหว่างเครือข่ายการนิเทศในระดับภูมิภาค 13) สรรหา
โรงเรี ย นต้ น แบบโรงเรี ย นมาตรฐานสากลระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด 14) นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามผลการพั ฒ นา
15) ประเมินผลการดําเนินงาน รายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 16) สัมมนานําเสนอผลงานระดับชาติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553 : 67 - 68)
จากการที่ สพฐ. โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าให้มีการวิจัยขณะดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) หรือเรียกโดยย่อว่า การวิจัยแบบ PAR ในขั้นตอนที่ 8, 9 และ 10 ทั้งนี้ เพื่อศึกษาว่า
ในการดําเนินโครงการนี้ โรงเรียนต่าง ๆ ได้ประสบกับปัญหาอย่างไร และรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการนี้ควรเป็นเช่นไร สพฐ. จึงได้มีการสนับสนุนให้ผู้วิจัยดําเนิน
โครงการวิจัยนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การนําองค์กร
การวางแผนกลยุทธ์
การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การมุ่งเน้นบุคลากร
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การจบหลักสูตร

แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
3) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

2) การร่างรูปแบบ
4) การทดลองใช้รูปแบบ

รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
1. การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหา 2) การร่าง
รูปแบบ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 4) การทดลองใช้รูปแบบ
2. การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน (ไม่รวมผู้บริหารและครู)
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 135 คน นักเรียน 3,687 คน และผู้ปกครองนักเรียน 3,687 คน รวมทั้งสิ้น 7,522 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จํานวน 367 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ
เครจซีและมอร์แ กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608 - 609) เลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยการแบ่งชั้น
และสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน ผู้บริหาร ครู บุคลากร 7 คน นักเรียน
179 คน ผู้ปกครองนักเรียน 179 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ที่ผู้ วิจัยส่ วนกลางสร้ างขึ้นจากการ
สังเคราะห์เอกสารและยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนที่ร่วมวิจัย
สําหรับสอบถามโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา แบบสอบถามมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับที่มีคุณภาพ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist)
จํานวน 2 ข้อ เพื่อสํารวจสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ ความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ตอนที่ 2 สอบถามระดับการปฏิบัติตามแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จํานวน 60 ข้อ
คํ า ตอบเป็ น ระดั บ การปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด น้ อ ย ปานกลาง มาก และมากที่ สุ ด โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) จํานวน 2 ข้อ สอบถามปัญหาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนศรียาภัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามส่งให้กลุ่มตัวอย่างและรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง รวมแบบสอบถามที่
เก็บได้ จํานวน 367 ฉบับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาแล้ว จะทําการตรวจนับแบบสอบถามและดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบโดยการทดสอบค่าที (t – dependence test)
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
ด้านการดําเนินงานตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับดี
โดยรายการที่มีระดับการปฏิบัติดีมาก ได้แก่ โรงเรียนสร้างบรรยากาศการทํางานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียน โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และโรงเรียนได้ดําเนินการสรรหาว่าจ้างบรรจุ
และรักษาบุคลากรให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล รายการที่ต้องปรับปรุงได้แก่
โรงเรียนยังขาดการจัดระบบการจัดการความรู้และสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับดี โดยรายการที่มีระดับการปฏิบัติดีมาก
ได้แก่โรง เรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสังคมศึกษาฯ เป็นภาษาอังกฤษ
และโรงเรียนจัดทําโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วงชั้น โดยระบุชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา
ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต รายการที่ต้องปรับปรุงได้แก่ โรงเรียนกําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ไม่ครอบคลุม
2. รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ด้าน ได้แก่
2.1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร
6) การจัดการกระบวนการ ได้แก่ หลักสูตรและการสอน วิชาการ บริหาร สนับสนุน และ 7) ผลลัพธ์ ได้แก่ ผู้เรียน
ครู บุคลากร หลักสูตรและการสอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาวะผู้นําและการบริหาร
2.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เพื่อนําไปสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การวัดและ
ประเมินผล 4) เกณฑ์การจบหลักสูตร และการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
3.1 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติภายหลังการวิจัย
และพัฒนารูปแบบสู งกว่ าระยะก่ อนทําการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกั นระหว่างก่ อนวิ จัย และ
ภายหลังการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
3.2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่าระยะก่อนทําการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างก่อนวิจัย และภายหลังการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
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3.3 ผลการเปรีย บเทีย บการดํา เนิน งานของโรงเรีย นมาตรฐานและตัว ชี้วัด การจัด การศึก ษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติภายหลัง
การวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่าระยะก่อนทําการวิจัย โดยมีตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนวิจัย
และภายหลังการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด ก่อนวิจัยและภายหลังการวิจัย
และพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสําคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรียาภัย
ได้แก่ การขาดบุคลากรด้านการสอนดังนั้นโรงเรียนควรเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยเร็ว
1.2 โรงเรียนควรจัดระบบและมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบการกํากับ สนับสนุน ติดตามและประเมินผล
การนํารูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติ รวมทั้งควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการนําระบบไปใช้
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 โรงเรียนควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.2 โรงเรี ย นควรศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ย นมาตรฐานสากลโดยการเที ย บเคี ย ง
(Benchmarking) กับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จหรือมีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชีวิตพืช
ผู้วิจัย
นางพิศมร อินทวิวัฒน์
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนสาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t – test
(Dependent – Samples)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชีวิตพืช มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.85/81.88 ซึ่งเป็นไปตามประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังการเรียน
สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.74
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทําให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสําคัญกับทุกวงการ
ทั้งด้านการแพทย์ ธุรกิจ บันเทิง ตลอดจนวงการศึกษา ดังที่ วิภา อุตมฉันท์ (2544 : 79) กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีนําไปสู่การสอนประเภทใหม่ เรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และผู้เรียนมีส่วนกําหนดและ
ตัดสินใจด้วยการเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการสอนที่นําเสนอบทเรียนได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นตัวหนังสือ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การจําลองสถานการณ์ ภาพสี เสียง การเคลื่อนไหวใน 3 มิติทําให้การเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีประสิทธิผลต่อการเรียนสูง ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุม
การเรี ย นของตน เลื อ กรู ป แบบการเรี ย นที่ เ หมาะสม สามารถนํ า บทเรี ย นไปใช้ ใ นการเรี ย นตามความรู้
ความสามารถของตน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากันระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียนได้อย่างแท้จริง มีการโต้ตอบระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนในลักษณะถามตอบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
การบันทึกผล การประมวลผล และรายงานผลการเรียนให้ทราบได้ทันที (วิภา อุตมฉันท์. 2544 : 83 - 84)
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จากผลการวิจัยของ วิชัย ชัยรินทร์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา ฟิสิกส์ ว 026 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชา ฟิสิกส์ ว 026 ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบจําลองสถานการณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรมศิลป์ มาฆะเซนต์
(2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
จํานวน 35 คน เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากผลการศึกษา
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.00/85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษามาเป็นเวลา 24 ปี พบว่า
มีปัญหาลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน NT) ที่สําคัญหลายประการ เช่น การที่นักเรียนที่ช่วงสมาธิสั้น
ไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร ขาดความกระตือรือร้น การทําความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ช้าและขาดการทบทวน
นักเรียนขาดเรียน ป่วย หรือลา ทําให้ไม่ได้ทํากิจกรรมหรือไม่ได้เรียนในบางจุดประสงค์ และที่สําคัญ คือ
การขาดแคลนของสื่ อที่ น่า สนใจ ดั งนั้ น ผู้วิจั ยจึงมี ค วามสนใจที่ จะพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร์ช่ ว ยสอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี เรียนอย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชีวิตพืช ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคลประเภทหนึ่ง ที่นําเอาหลักของ
บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ของสกินเนอร์ (Skinner) และเครื่องช่วยสอนของเพรสซี่
(Pressey) มาผสมผสานกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ซึ่งมีลักษณะการเรียนที่เป็น
ขั้นตอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543 : 69 - 71) โดยผู้วิจัยได้ทําเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ขั้ น นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย น จะเริ่ม ตั้ง แต่ ก ารทัก ทายผู้เรี ยน บอกวิธี ก ารเรียน และบอกจุ ด ประสงค์
ของการเรียน เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้าง มีรายการ
(Menu) เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และผู้เรียนสามารถจัดลําดับการเรียนก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
2. ขั้นการเสนอเนื้อหา เมื่อผู้เรียนเลือกเรียนในเรื่องใดแล้ว บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะเสนอ
เนื้อหานั้นออกมาเป็นกรอบ ๆ (Frame) ในรูปแบบที่เป็น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพกราฟฟิก และภาพเคลื่อนไหว
เพื่อเร้าความสนใจในการเรียน และสร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่าง ๆ แต่ละกรอบ หรือเสนอเนื้อหา
เรียงลําดับไปทีละอย่าง ทีละประเด็น โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะควบคุมความเร็วในการเรียนด้วยตนเอง
เพื่อเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ตามความสามารถ และมีการชี้แนะหรือการจัดเนื้อหาสําหรับการช่วยเหลือผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนที่ดีขึ้น
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3. ขั้นคําถามและคําตอบ หลังจากเสนอเนื้อหาของบทเรียนไปแล้ว เพื่อที่จะวัดว่าผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียนผ่านมาแล้วเพียงใด ก็จะมีการทบทวนโดยการให้ทําแบบฝึกหัดและช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ความชํานาญ
4. ขั้นการตรวจคําตอบ เมื่อได้รับคําตอบจากผู้เรียนแล้ว บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะตรวจ
คําตอบและแจ้งผลให้ผู้เรียนได้ทราบ ถ้าผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการเสริมแรง (Reinforcement) และถ้าผู้เรียน
ตอบผิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะบอกใบ้ใ ห้ หรือ ให้การซ่อมเสริมเนื้อหาแล้วให้คําถามนั้น ใหม่
เมื่อตอบได้ถูกต้องจึงก้าวไปสู่หัวเรื่องใหม่ต่อไปซึ่งจะหมุนเวียนเป็นวงจรอยู่จนกว่าจะหมดบทเรียนในหน่วยนั้น ๆ
5. ขั้นของการปิดบทเรียน เมื่อผู้เรียนเรียนจนจบบทแล้ว บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทําการ
ประเมินผลของผู้เรียนโดยการทําแบบทดสอบ ซึ่งจุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สามารถสุ่ม
ข้อสอบออกมาจากคลังข้อสอบที่ได้สร้างเก็บไว้ และเสนอให้ผู้เรียนแต่ละคนโดยที่ไม่เหมือนกันจึงทําให้ผู้เรียน
ไม่สามารถจดจําคําตอบจากการที่ทําในครั้งแรก ๆ นั้นได้ หรือแบบไปรู้คําตอบนั้นมาก่อนเอามาใช้ประโยชน์
เมื่อทําแบบทดสอบนั้นเสร็จแล้ว ผู้เรียนจะได้รับทราบคะแนนการทําแบบทดสอบของตนเองว่าผ่านตามเกณฑ์
ที่ได้กําหนดไว้ตั้งแต่แรก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจั ยครั้ง นี้ ผู้ วิจั ย ใช้ก รอบแนวคิ ดในการวิ จัย จากการวิเคราะห์หลั กสูตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังภาพประกอบ
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

ประสิทธิ์ภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช

จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน One - Group
Pretest - Posttest Design (Tuckman 1999 : 160) ในการเก็บข้อมูลการทดลองของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
(การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้
การทดสอบก่อนทดลอง

การทดลอง

การทดสอบหลังทดลอง

T1

X

T2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นแม่ อ อนวิ ท ยาลั ย อํ า เภอแม่ อ อน
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 32 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพ ดังนี้
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
1) การวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียนที่ใช้ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตพืช
2) วิเคราะห์และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเนื้อหา
1) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2) ออกแบบเนื้อหา เรื่อง ชีวิตพืช ประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ บทเรียนที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ บทเรียนที่ 2 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช บทเรียนที่ 3 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการปรับตัว
ของพืช บทเรียนที่ 4 เรื่อง การลําเลียงน้ําและแร่ธาตุ
3) การออกแบบผังการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทําแบบทดสอบก่อนเรียน
ออกจากระบบ
ศึกษาบทเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

แผนภูมิ แสดงการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา
1) ดําเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยให้มีการทํางานเป็นไปตามแผนผังการทํางาน
ที่ได้กําหนดไว้
2) การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนําไปขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง
1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จํานวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน โดยผู้วิจัยได้
ให้คําแนะนําดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกปัญหาขณะที่เรียนอย่างละเอียด การทดลองในขั้นนี้
เป็นการสื่อความหมาย และความบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นหลัก ตลอดจนลําดับขั้นตอน
และความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2) การทดลองโดยใช้กลุ่มขนาดเล็ก นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาแล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จํานวน 10 คน เป็นนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 4 คน
และอ่อน 3 คน ขณะเรียนให้นักเรียนบันทึกปัญหาเพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุง และให้บันทึกคะแนนก่อนเรียน
ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพื่อนําผลคะแนนที่ได้ไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล
1) การประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไปทดลองกับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และได้นําปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไข
2) การประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการทดลองโดยใช้กลุ่มขนาดเล็ก นําคะแนน
การทําแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน มาหาคะแนนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.35/ 80.25 สามารถ
ยอมรั บได้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี ประสิ ท ธิภาพสามารถนําไปพั ฒนาใช้กับกลุ่ม ใหญ่ ได้
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ค่า t - test
ได้เท่ากับ 18.14 และ พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญที่ .05
2. .การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และคู่มือครูวิทยาศาสตร์เล่ม 1 สสวท.
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัดได้หลาย ๆ ด้าน
3) วิเคราะห์และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4) สร้างแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 50 ข้อ
5) นําแบบทดสอบที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว ไปขอความเห็ น จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ งนี้ผู้เชี่ ยวชาญประเมิ น
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการหาค่า IOC
6) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ไปไว้ใช้ ส่วนข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็ปรับปรุงแก้ไข
แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาอีกครั้ง จนได้แบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 จํานวน 40 ข้อ
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7) นําแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองโดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว จํานวน 32 คน ให้บันทึกคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
เพื่อนําผลคะแนนที่ได้จากการทดลองในขั้นนี้ ตรวจหาความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ จนได้แบบทดสอบตามเกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก
0.20 ขึ้นไป และได้ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบเท่ากับ 1.01
8) นําแบบทดสอบที่ผ่านการทดสอบแล้วบรรจุลงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป
3. .การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็ น แบบสอบถามที่ ใ ช้ วั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)
จํานวน 15 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างดังนี้
1) ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล การสร้ า งแบบวั ด ความพึ ง พอใจจากหลั ก การและทฤษฎี ก ารสร้ า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อตามแบบของ Likert (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2540)
2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 15 ข้อ
3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วไปขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
ผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง และให้คําแนะนํา
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไ ขแล้ว ไปทดลองโดยใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว จํานวน 32 คน
5) หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความเชื่อมั่น เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.20 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 0.889
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช
ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 32 คน
ที่เป็นกลุ่มประชากร ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการของครูผู้สอน คือ ผู้วิจัยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จํานวน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน
ขั้นที่ 2 แนะนําวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูแนะนําวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยให้นักเรียนคลิกศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 3 นักเรียนปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วให้แต่ละคนบันทึกคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให้
2) ให้นักเรียนเลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษา ซึ่งมี 4 บทเรียน คือ บทเรียนที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ บทเรียนที่ 2 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช บทเรียนที่ 3 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ
การปรับตัวของพืช บทเรียนที่ 4 เรื่อง การลําเลียงน้ําและแร่ธาตุ
3) ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อศึกษาเนื้อหาเป็นกรอบ ๆ จนครบ 1 บทเรียน เสร็จแล้ว นักเรียนทําแบบทดสอบ
ในกรอบต่อไป เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบในกรอบใดกรอบหนึ่งไม่ได้ จะต้องย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาในกรอบเดิม
ซ้ําใหม่ให้เข้าใจ แล้วจึงทําแบบฝึกหัดใหม่ ไม่จํากัดเวลาและจํานวนครั้งที่ศึกษา เมื่อทําแบบทดสอบแต่ละตอน
ให้บันทึกคะแนนที่ได้ทุกครั้ง

184 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
4) เมื่อศึกษาบทเรียนที่เลือกจบแล้ว ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ลงในสมุด
5) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบระหว่างเรียน แล้วบันทึกคะแนนที่ตนเองได้
6) ให้ศึกษาบทเรียนอื่นและปฏิบัติเช่นเดียวกัน
7) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แล้วให้แต่ละคนบันทึกคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให้
ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปแล้วทั้งหมด
ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วนําผลการทดสอบ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน การทําแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ค่าที t – test (Dependent – Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่า 81.85/81.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช หลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
เฉลี่ย 4.74 ถือว่าพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง ชีวิตพืช ให้เข้าใจบทเรียนและลักษณะการทํางานของปุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน เพื่อที่จะสามารถแนะนํา
นักเรียนได้เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาและสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
1.2 ครูผู้สอนสามารถนําบทเรียน ไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมหรือทบทวนโดยให้นักเรียนศึกษาได้
ด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนสามารถนําบทเรียนกลับไปศึกษาที่บ้านได้ เพื่อสนองความสามารถในการเรียนรู้รายบุคคล
1.3 ควรทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนนําไปใช้จริง
1.4 ควรมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสําหรับการทดลอง และวางแผนในการแก้ปัญหาหาก
เกิดปัญหา เช่น คอมพิวเตอร์ชํารุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในการวิจัย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น
สังคมศึกษา ภาษาไทย เป็นต้น
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนในการจํา จากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับการเรียนรู้ตามปกติ
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ผลงานวิจัย สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
ผู้วิจัย
นายวีระพงศ์ เดชบุญ
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา และเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองนักเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 140 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 11 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ด้านนโยบายและการวางแผน
การศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิดสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพแบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย ใช้ ก ารหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งกั น ของความคิ ด เห็ น
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ควรมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ทั้ง 11 ด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ น รายด้ า นพบว่ า สมรรถนะที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ น ว่ า ควรมี ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่น ๆ คือ สมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพแตกต่ างกั นมีค วามคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาด้านการบริหารกิจการนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, ก)
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจั ดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กําหนดให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด (สํานักงาน ก.ค.ศ. 2548)
สถานศึ ก ษา เป็น หน่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษาใกล้ชิด ผู้เ รีย นมากที่สุ ด โดยมีผู้ อํา นวยการสถานศึ ก ษา
เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีอํานาจหน้าที่ บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, ข)
ผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
จําเป็นจะต้องมีสมรรถนะที่พึงประสงค์พิเศษ แตกต่างจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้
เป็นผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสมรรถนะที่ พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สมรรถนะที่พึงประสงค์ หมายถึง สมรรถนะด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 11 ด้าน
ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน
และด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะ (Competency) คือ กลุ่มของคุณลักษณะที่บุคคลพึงมี ที่เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กําหนดไว้
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และแรงจูงใจ (Motivation)
(ศูนย์นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 2548)
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานความรู้ของคณะกรรมการคุรุสภา
ได้แก่ สมรรถนะด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 11 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
กิจการนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านการวิจัยทางการศึกษา
ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2548)
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงานของผู้อํานวยการสถานศึกษา ดังนี้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี
การให้ความร่วมมือ สมรรถนะประจําสายงาน ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ (สํานักงาน ก.ค.ศ. ม.ป.ป.)
กรอบแนวคิดการวิจัย
- แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับสมรรถนะ
- สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
- สมรรถนะของผู้บริหารในต่างประเทศ
- อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
- หลักและกระบวนการบริหาร - บริหารกิจการนักเรียน
การศึกษา
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- นโยบายและการวางแผน
- บริหารจัดการเทคโนโลยี
การศึกษา
- วิจัยทางการศึกษา
- บริหารงานวิชาการ
- ปชส./สัมพันธ์กับชุมชน
- ธุรการ การเงินและพัสดุ
- คุณธรรมและจริยธรรม
- บริหารงานบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา 36 คน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
36 คน ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 36 คน ผู้ปกครองนักเรียน 36 คน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 36 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน จากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 36 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ผู้อํานวยการสถานศึกษา 28 คน ผู้แทนรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 28 คน ผู้แทนครู
ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 28 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 28 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
28 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ผู้อํานวยการสถานศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกอบด้วย
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ข้อคําถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 11 ด้าน ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิด สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งเป็นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 11 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
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ตอนที่ 3 คํ า ถามปลายเปิ ด สอบถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ อํ า นวยการ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จํานวน 5 คน หาความตรงเชิงเนื้อหา
(Validity) และนําไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูที่เป็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองนักเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 35 คน นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 248) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเป็นบางส่วน
จํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 140 ฉบับ ได้รับคืนครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ
(Check List) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 11 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิด สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับ
การศึกษามากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีสถานภาพการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองนักเรียน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเท่ากัน
2. สมรรถนะที่ พึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถานศึ กษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ควรมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ทั้ง 11 ด้าน ทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์เป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวิจัย
ทางการศึกษา
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เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
บริหารสถานศึกษา สามารถนําความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา และ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารสถานศึกษา ตามลําดับ
2.2 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รองลงมาคือ สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา ตามลําดับ
2.3 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
รองลงมาคือ สามารถพัฒ นาหลักสูต รสถานศึกษา และสามารถส่งเสริม ให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามลําดับ
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถวางระบบการบริหาร
และจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ สามารถบริหารจัดการงบประมาณการเงิน
และบัญชีได้อย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามลําดับ
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ สามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
และสามารถให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทํางานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถส่งเสริมวินัย ความสามัคคีของผู้เรียน
รองลงมาคือ สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสามารถพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับสูงสุด 1 ข้อ คือ สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ตามลําดับ
2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รองลงมาคือ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถวางแผนการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารและการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งเหมาะสม
กับสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
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2.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
รองลงมาคือ สามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวางแผนการวิจัย
เพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสามารถนํากระบวนการทางการวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
2.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อพบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุกข้อ ข้อที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ
สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน รองลงมาคือ สามารถสร้างกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ห้องเรียนครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา ตามลําดับ
2.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คื อ ปฏิ บั ติ ต นเป็น แบบอย่ า งที่ ดี รองลงมาคือ ปฏิบั ติต ามจรรยาบรรณของวิช าชี พ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา
และส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามลําดับ
3. ผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาด้านการบริหาร
กิจการนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผู้อํานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
1.2 หน่ วยงานต้ นสั งกัดสามารถนํ าไปใช้ เป็นแนวทางในการพั ฒนาผู้ อํานวยการสถานศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านที่มีสมรรถนะต่ํา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
โดยใช้เกณฑ์จําแนกสมรรถนะในรูปแบบอื่น

192 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
รายการอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ก. คู่มือปฏิบัตงิ านสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
_______. 2546 ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547. ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2) กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มสี ท์.
ศูนย์นักบริหารระดับสูงสํานักงาน ก.พ. 2548. การศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร ปี พ.ศ.2547. นนทบุรี : กลุม่ โรงพิมพ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.ค.ศ. 2548. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_______.ม.ป,ป. กฎหมายและหนังสือเวียน ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน ก.ค.ศ.
สํานักงาน ก.พ. 2549 ก. เครือ่ งมือการบริหารคน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จํากัด.
_______. 2549 ข. หลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทแอร์บอร์นพรินต์ จํากัด.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2548. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรสุ ภา
ลาดพร้าว.
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. 2547. “Competency : เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้”. Productivity.
9 (พ.ย. – ธ.ค.) : 44 – 48.
_______. 2549. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทศิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์ จํากัด มหาชน.
Parry, B.S. 1996. “The Quest for Competency.” Training. 7(33) : 48 - 56.
Spencer, L. M. and Spencer, S. M. 1993. Competence at work : Models for Superior
Performance. New York : Jonh Wiley & Sons, Inc.

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 193
ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย
นางนันทนา วงศ์สมิตกุล
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อพั ฒนาและศึกษาผลการใช้ ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปากช่อง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552 จํานวน 45 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จํานวน 6 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t - test ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสร้างความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.61/85.23 เป็นไปตามเกณฑ์ 85/85 2) นักเรียนที่เรียน
จากชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) หลังการพัฒนานักเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับมาก และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ในมาตรา 22 ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในมาตรา 24
ข้อ 2 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรจะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” จากคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(Constructivist Theory) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เรียกว่า
Cognitive Constructivist และ วีก็อทสกี้ (Vygostky) มีความเชื่อว่ามนุษย์เราต้องสร้าง (Construct) ความรู้
ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา
ดังนั้น บทบาทของครูตามแนวเพียเจต์ คือ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้สํารวจ ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจ
ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีการลงมือกระทําที่ผ่าน
กระบวนการคิด และการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็น
กับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่ภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึม ได้แก่ การรับข้อมูลใหม่
จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา คือ การเชื่อมโยงโครงสร้าง
ความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุล
หรือสามารถที่จะสร้างความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาได้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)
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เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผู้วิจัยจึงจัดทําชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นชุดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎีที่นําเอาคุณลักษณะ
ของสื่อ (Media Attribution) และระบบสัญลักษณ์ของสื่อ (Media Symbol System) มาช่วยในการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับหลักวิชาและวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันในลักษณะการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Problem Base) แหล่งเรียนรู้ (Resource)
ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) ผู้ฝึกสอน (Coaching) รวมทั้ง
หลักการส่งเสริมให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ขยายมุมมองกับเพื่อนครู
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนํามาสร้างความรู้ ทําให้สามารถแสดงผลเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ตามแนวที่ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ ดังนั้น การเรียนจากชุดสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ส่งเสริม
ทักษะการเสาะแสวงหา การสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การนําสถานการณ์ปัญหา
หรือการจําลองสถานการณ์จากเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวันมากําหนดเป็นภารกิจ
และสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีแหล่งข้อมูล
ที่ ห ลากหลายจัด เตรีย มไว้ใ ห้ผู้เ รีย นได้ศึ ก ษา และเสาะแสวงหาความรู้ไ ด้ด้ว ยตนเอง และนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้
มาอภิปรายร่วมกันทั้งระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนต่างกลุ่ม และครูผู้สอน และสรุปร่วมกันอีกครั้งในท้ายชั่วโมง
เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของความรู้ที่ได้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเรียนจากชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่าสามารถนํามาสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนในเนื้อหาที่ต้องการให้เกิด
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ และฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
และสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา (รุ่งลาวัลย์ จันทรรวงทอง, 2548)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดํา เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นปากช่ อ ง อํา เภอปากช่ อ ง
จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาชุ ด การสร้ า งความรู้ ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ์ 85/85
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
3. เพื่อศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากชุดการสร้าง
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ชุ ด การสร้ า งความรู้ ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ต ามแนวทางคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ สร้ า งขึ้ น ตามแนวทฤษฎี
กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้มากกว่าการรับความรู้ ดังนั้นเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนจะสนับสนุนการสร้างความรู้มากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้จะมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสภาพสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญในการสร้างความหมาย
ตามความเป็นจริง วิธีการที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลักการที่สําคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือกระทําการสร้างความรู้ (สุชาติ วัฒนชัย, 2547)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุดการสร้างความรู้
กระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา
(สถานการณ์ปัญหา)
การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา
เกร็ดความรู้ ธนาคารข้อมูล

ผังมโนทัศน์

การเรียนรู้
ด้วยการค้นพบ

การพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หนังสือชวนอ่าน

ลองคิดลองทํา

เว็บน่ารู้

ภารกิจ

การส่งเสริมการขยายโครงสร้างทางปัญญา
หลากแนวคิดหลายมุมมอง

การแลกเปลี่ยนแนวคิด
เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบการวิจัยโดยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2552 จํานวน 12 ห้องเรียน
จํานวน 520 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปากช่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
จํานวน 45 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จํานวน 6 เรื่อง
2) เครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยผู้วิจัยสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จํานวน 6 เรื่อง แล้วนําชุดการสร้างความรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ไปทดสอบหาประสิทธิภาพในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น โดยตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 80/80
ดําเนินการ 3 ครั้ง คือ 1) แบบเดี่ยว 2) แบบกลุ่ม และ 3) แบบภาคสนาม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ศึกษาจากเอกสาร และตําราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 เขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ในชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จํานวน 6 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จ
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความถูกต้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 ทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปากช่อง อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
2.5 วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าอํานาจจําแนก ค่าความยากง่าย
2.6 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคัดเลือกแบบทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนดโดยพิจารณาจากความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ มาเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ
2.7 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนําแบบทดสอบไปทดสอบ
กับตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 28 คน ด้วยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.9615
2.8 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สมบูรณ์
3. แบบประเมินกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 ศึ ก ษาทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ หลั ก การ แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 กําหนดประเด็นที่ต้องการประเมินตามแบบของ สุวิทย์ มูลคํา (2550) ร่างแบบประเมิน
แล้วนําไปหาคุณภาพ คือ ประเมินคุณภาพเบื้องต้นของแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน หาความตรง (Validity)
3.3 หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีการของ Cronbach ซึ่งได้ เท่ากับ 0.9126
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
4.1 กํ า หนดประเด็ น ที่ ต้ อ งการถาม ร่ างแบบสอบถามความคิด เห็น แล้ว นํ า ไปหาคุ ณ ภาพ คื อ
หาความตรง (Validity) หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของ Cronbach หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
( – coefficient) ได้เท่ากับ 0.9453
4.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 หลังจากที่นักเรียนได้เรียนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม โดยใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทั้ง 6 เรื่อง ผ่านไปแล้ว
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนําชุดการสร้างความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้ดําเนินการดังนี้
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนด้วยการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน ทําแบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.84 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63
2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 36 ชั่วโมง
3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน ทําแบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.58 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97
4. การประเมิน การคิด อย่า งมีว ิจ ารณญาณด้ว ยแบบประเมิน กับ นัก เรีย นกลุ ่ม ตัว อย่า ง
ซึ่งในการดําเนินการประเมินได้รับความร่วมมือจากครูประจํารายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยแบ่งการประเมิน เป็น 3 ครั้ง หลังจาการสอนโดยใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่องที่ 1 - 2, 3 - 4 และ 5 - 6
5. ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหลั ง จากเรี ย นด้ ว ยการใช้ ชุ ด การสร้ า งความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ได้หาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 85/85 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล, 2520)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนที่ได้
จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ t - test (t - Dependent)
3. วิเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณของนั กเรียน โดยการวิเคราะห์จากแบบประเมินการคิด
อย่างมีวิจารณญาณนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า มี 4 ระดับ ตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด (2535) แล้วนําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะที่ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่ามี 5 ระดับ แล้วนําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2545)
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.61/85.23
เป็นไปตามเกณฑ์ 85/85
2. นักเรียนที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. หลังการพัฒนานักเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณในระดับมาก
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการออกแบบชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเพิ่มระดับความยากง่าย และความหลากหลาย
ของสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ความหลากหลายของกิจกรรมลองคิดลองทํา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้มากขึ้น
2. ควรศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อหารูปแบบนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูงขึ้น
3. ควรนํารูปแบบการสร้างและพัฒนาความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปสร้างกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณอย่างต่อเนื่อง
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียนต่อคุณลักษณะใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ใช้ชุดกิจกรรมกับไม่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อความสนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ปีการศึกษา 2553 จํานวน 80 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แล้วแบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 42 ชั่วโมง การดําเนินการทดลองครั้งนี้
ใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม และมีการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียน
เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าที (t - test different
score) และเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของกลุ่มทดลอง
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test dependent) และใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
จิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 4.20 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับเจตคติพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อ
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับดี
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จิตพิสัยเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยของผู้เรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สําคัญ เช่น ความสนใจ เจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยม ความซาบซึ้ง การมีอัตมโนทัศน์แห่งตน ความสามารถ
ควบคุมตนเอง การมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น จิตพิสัยมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพราะเมื่อผู้เรียนมีจิตพิสัยที่ดีในการเรียนรู้แล้วย่อมมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยากที่
จะเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน รู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
มีความสําคัญและมีประโยชน์ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายย่อท้อ มีความขยัน อดทน เห็นคุณค่า
ของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
จึงมีผลทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในด้านการเรียน ดังเช่นการวิจัยของ กัญจนา ทองสิงห์์ (2540) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการเขียนเรื่อง และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียน
และความสามารถในด้านการเขียนเรื่องดีด้วย
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คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพในการนําชีวิตไปสู่ความสําเร็จ
เป็นคุณลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก แต่แทบจะไม่มีในสังคมไทย รากฐานความรู้
ของคนไทยจึงอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2543 : 71) โดยเฉพาะวัยรุ่นไทย
ส่วนใหญ่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (วิชาญ อัครวนสกุล. 2545 : 14) หากบุคคลไม่มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง ไม่ทันคน ไม่ทันโลก ลําบากต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ (อารี พันธ์มณี. 2545 : 15 - 16) ความไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของคน
ในสังคม นอกจากจะนําความพ่ายแพ้มาสู่ชีวิตแต่ละคนแล้วยังส่งผลเสียต่อชาติบ้านเมืองอีกด้วย (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์. 2543 : 71)
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้้เกิดจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควรเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในเยาว์วัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอุทัย ดุลยเกษม (2543 : 21, 32 - 33) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับนี้ว่า การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถาบันครอบครัวกับ
สถาบันการศึกษาในระดับอื่น ๆ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้จะต้องคํานึงถึงการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้ในด้านจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน เพราะจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือความรู้สึกเป็นพลังสําคัญของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยนี้ (อายุ 7 -14 ปี) ถ้าผู้เรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วได้รับการจัดการเรียนการสอน
ที่ไม่คํานึงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้เรียนแล้ว ก็จะทําให้ผู้เรียนรู้สึกเคร่งเครียด เบื่อหน่าย และเกิดความรู้สึก
ที่ไม่ดีต่อการเรียน เรียนรู้ด้วยความทุกข์์ ไม่อยากมาโรงเรียน เฝ้าแต่รอวันที่จะจบการศึกษา และเมื่อจบ
การศึกษาในระดับนี้แล้วก็ไม่่อยากเรียนต่อ หรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาให้เกิดจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
การพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาให้เกิดจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควรคํานึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
จิตพิสัยของผู้เรียนด้วย ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ
ผลการพัฒนาจิตพิสัยของผู้เรียนสูงสุด (วสันต์ ทองไทย. 2545 : 40) อาจกล่าวได้ว่าสิ่งสําคัญที่จะช่วยพัฒนา
จิตพิสัยของผู้เรียนก็คือ การจัดการเรียนการสอน และจากการศึกษาของวุฒินันท์ อบอุ่น (2544 : 168) พบว่า
ครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษามีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
จิตพิสัยในการเรียนรู้ คือ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ และมีแรงจูงใจในการเรียนด้วยเช่นกัน
และสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั้น
จะต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพราะการพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาให้เกิด
จิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการเรียนรู้และเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน แต่จากสภาพความเป็นจริงพบว่ายังมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาขาดคุณลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้แล้วงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษายังมีจํานวนน้อย ซึ่งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาก็ยังมี
ความต้องการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนและหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จึงมีความ
ประสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต พิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น
เป็นประเด็นหลัก โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย และพั ฒ นาในครั้ ง นี้ จ ะทํ า ให้ ไ ด้ น วั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส ามารถนํ า ไปจั ด
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้านสติปัญญา จิตพิสัย และการประพฤติปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับแนวคิดของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ อันเป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 201
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนกับนักเรียน
ที่ไม่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังจัดกิจกรรม
โดยใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ พัฒนาการของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา พฤติกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะจิตพิสัย คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน การสร้างแบบทดสอบวัด
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชุดกิจกรรม และเจตคติ
กรอบแนวคิดการวิจัย

- นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรม
จิตพิสัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
- นักเรียนที่ไม่ใช้ชุดกิจกรรม
จิตพิสัยใฝ่รใู้ ฝ่เรียน

1. คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- เห็นคุณค่าสิง่ ต่างๆ
- อยากรู้อยากเห็น
- ตั้งใจอย่างมีสติ
- กล้าคิดเริ่ม
- ความเพียรพยายาม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- มีเหตุผล
2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
ความสนใจใฝ่รใู้ ฝ่เรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง ที่ ดํ า เนิ น การตามแบบแผนของการวิ จั ย แบบ
randomized control - group pretest - posttest design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ประทุ ม ทายการาม ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 ห้องเรียน จัดชั้นเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียนรวมนักเรียนทั้งหมด 225 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน จํานวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
โดยใช้นักเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จากนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ด้วยการจับฉลากเป็นคู่ (math paired technique)
โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 แล้วสุ่ม
อย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 40 คน

202 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2) แบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อความสนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัย
ได้ดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตพิสัย
และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน การสร้างชุดกิจกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียน
1.2 กําหนดหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน
1.3 จัดทํารายละเอียดของชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.4 สร้างบัตรเนื้อหา บัตรงาน และสื่อการสอน บัตรกิจกรรม บัตรคําถามหรือแบบฝึกหัด
1.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1.6 นําชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 1) นําชุดกิจกรรมจิตพิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข 2) ทดลองใช้
ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน แบบ 1 : 1 โดยผู้วิจัยนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จํานวน 3 คน 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน แบบ 1 : 10 โดยผู้วิจัยนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 คน 4) ทดลองภาคสนาม โดยผู้วิจัยนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ 80/80 ของชุดกิจกรรม
จิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลปรากฏว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 81.88/83.35 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัด และเอกสารที่เกีย่ วข้อง
2.2 กําหนดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยเขียนนิยามปฏิบัติการคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่ต้องการวัด
7 ด้าน ได้แก่ 1) เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ 2) อยากรู้อยากเห็น 3) ตั้งใจอย่างมีสติ 4) กล้าคิดริเริ่ม 5) มีเพียรพยายาม
6) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 7) มีเหตุผล
2.3 เขียนข้อคําถามตามคํานิยามปฏิบัติการของคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสัดส่วนโครงสร้างแต่ละด้าน
2.4 นําแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของข้อคําถาม
และนิยามที่กําหนดไว้ แล้วเลือกแบบวัดที่มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปไว้ และปรับปรุงแก้ไข
และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใหม่ เพื่อให้ได้แบบวัดตามที่กําหนด
2.5 นําแบบวัดที่คัดเลือกไว้แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 100 คน
ที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ ตามวิธีการ
แจกแจงที (t - distribution) ได้แบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน จํานวนทั้งหมด 66 ข้อ
2.6 นําแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน จํานวน 66 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํ า นวน 50 คน เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟา
(α - Coefficient) ใช้สูตร ครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
3. การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติแบบสอบถาม
แบบมาตราประมาณค่าชนิด 5 ระดับ
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3.2 กําหนดคุณลักษณะความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเขียนนิยามคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่ต้องการวัด
6 ด้าน ได้แก่ 1) ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น 2) มีความตั้งใจอย่างมีสติ 3) กล้าคิดริเริ่ม 4) ความเพียรพยายาม
5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6) ความมีเหตุผล
3.3 เขียนข้อความตามคํานิยามของคุณลักษณะความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสัดส่วนโครงสร้างแต่ละด้าน
ด้านละ 7 ข้อ รวมทั้งฉบับ จํานวน 42 ข้อ
3.4 นําแบบสอบถามวัดเจตคติต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อความและนิยามที่กําหนดไว้ ได้แบบสอบถามวัดเจตคติ
ต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน จํานวน 35 ข้อ
3.5 นําแบบสอบถามวัดเจตคติที่ปรับปรุงแล้ว จํานวน 35 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ ตามวิธีการแจกแจงที
(t - distribution) ได้แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน จํานวน 30 ข้อ
3.6 นําแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α - Coefficient)ใช้สูตร ครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2553 ดังนี้
1. ทําการทดสอบก่อนเรียน (pre - test) โดยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทําแบบวัดคุณลักษณะ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยจัดกิจกรรมที่ต่างกัน ดังนี้
2.1 กลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 2 หน่วย ได้แก่ การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ระบบสุริ ยะและพลังงานแสง
ในระยะเวลา 20 สั ปดาห์ และให้ปฏิ บัติกิจ กรรมโดยใช้ ชุด กิจ กรรมจิตพิสัย ใฝ่รู้ ใ ฝ่ เรี ยน ที่ผู้วิจัย สร้ างขึ้ น
จํานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติในระยะเวลา 42 ชั่วโมง
2.2 กลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ระบบสุริยะและพลังงานแสง
แต่ไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในระยะเวลา 20 สัปดาห์
2.3 ทําการทดสอบหลังเรียน (post - test) โดยให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ ดังนี้ 1) ให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมทําแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้ 2) ให้กลุ่มทดลอง
ทําแบบสอบถามวัดเจตคติต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตรวจผลการทําแบบสอบถามและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
2.4 นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนกับไม่ใช้
ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยใช้การทดสอบ t - test ในรูปผลต่างของคะแนน (difference score) ระหว่างกลุ่ม
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – dependent)
3. การศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ ความสนใจใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น คํ า นวณโดยใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย ( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

204 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่า ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
จิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนต่อความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 4.20 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.68 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับเจตคติพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อ
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ได้ชุดกิจกรรมจิตพิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่มีประสิทธิภาพ สําหรับนํามาใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น นําไปใช้ในกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ข้อเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรทําการศึกษาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนี้กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ หรือในช่วงอื่น ๆ เช่น ช่วงชั้นที่ 1,
3 และ 4 เป็นต้น
2.2 ควรมีการสร้างสื่อการสอนหรือนวัตกรรมอื่น ๆ สําหรับการพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
หลายรูปแบบเพื่อความหลากหลายและนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA
ผู้วิจัย
นายนิพล อินนอก
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนตามแบบ CLA และตามคู่มือครู
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามวิธีการเรียนและขนาดของห้องเรียนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จํานวน 169 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
จํานวน 6 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก 2 ห้องเรียน ขนาดกลาง 2 ห้องเรียน และขนาดใหญ่ 2 ห้องเรียน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 84 คน และกลุ่มควบคุม
โดยจัดกิจกรรมการเรียนตามคู่มือครู จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 85 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แ ก่
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ CLA จํานวน 15 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 15 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณหลายทาง
(Two – way MANOVA) และทดสอบภายหลังความแตกต่างด้วย Univariate Tests และ t – test (Dependent
Samples) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนตามแบบ CLA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านทักษะทางสังคมไม่แตกต่างกัน
3. นักเรียนที่เรียนตามขนาดของห้องเรียนที่แตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะทางสังคมไม่แตกต่างกัน
4. นักเรียนที่เรียนตามแบบ CLA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะทางสังคม
สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาสติปัญญาอันส่งผลให้ประชากรในประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดยมุ่งเน้นให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้
คิดเป็น ทําเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาคนไทย
ให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ทั้ งร่ างกาย จิตใจ สติปัญ ญา มี จริ ยธรรมและวั ฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 3 - 9)
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คณิตศาสตร์มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมลักษณะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซึ่งในชีวิตประจําวัน
เราต้องใช้ทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์ตลอดเวลา นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตแล้ว ยังช่วยพัฒนาชีวิต
ให้ดีขึ้นและช่วยพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เกิดความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา
คิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข (ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ต้นบรรจง.
2532 : 2) การเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระทางความรู้ ทักษะ
กระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการทํางานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในคุณค่าและเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถสื่อความหมาย เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และสามารถ
นําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น (กรมวิชาการ. 2548 : 2 - 3)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2551 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.56 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1.
2552 : 4) ซึ่งเป็นผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ํา นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ติดต่อกันมานานหลายปี การที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือคะแนนค่าเฉลี่ยของนักเรียน ค่อนข้างต่ํานั้นมาจากสาเหตุและปัญหาหลายอย่าง
ซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายใน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ สมอง อารมณ์
และปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้พื้นฐานเดิม ด้านภายนอกตัวนักเรียน ได้แก่ ครู บรรยากาศในห้องเรียน เพื่อน
บิดามารดา และผู้ปกครอง (สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 118) ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
คือ ปั ญ หาทางด้า นสั งคม ซึ่ งพบว่ านั ก เรีย นมี พฤติก รรมที่ เ สี่ย งให้เ กิด ปั ญ หาทางอารมณ์ ความประพฤติ
และสัมพันธภาพทางสังคม ลักษณะของปัญหามักจะมีความรุนแรงเนื่องจากพัฒนาการตามวัยและสภาพแวดล้อม
ที่ต่างกัน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2544 : 16)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
เพราะเป็นรูปแบบการเรียนที่เรียนกันเป็นกลุ่ม นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถเลือกอยู่ร่วมกลุ่มกับนักเรียนที่เรียนเก่ง
ตามความสมัครใจ และได้รับการเอาใจใส่จากเพื่อนในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มให้ความช่วยเหลือกัน ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาในด้านวิชาการ ด้านสังคม เกิดการยอมรับนับถือและความภาคภูมิใจในตนเอง การเรียนโดยวิธีนี้
จะสามารถส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และด้านทักษะ
ทางสังคมที่สูงขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่นําไปสู่
การพัฒนาด้านทักษะทางสังคมและสติปัญญา ทําให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ
มีก ารยอมรับ ซึ่ ง กั น และกั น อยู่ ร่ ว มกับ สั ง คมได้อ ย่า งมีค วามสุข เป็ น กิ จ กรรมการใช้คุณ ธรรมนํา ความรู้
(นิพล อินนอก. 2550 : 114 - 116) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนตามแบบ CLA และตามคู่มือครู
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามวิธีการเรียนและขนาดของห้องเรียนที่แตกต่างกัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเรียนแบบ CLA หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนโดยให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน
คือ ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียน 5 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการนําเสนอบทเรียน 3) ขั้นการเรียนรู้ร่วมกัน 4) ขั้นการทําแบบทดสอบย่อย
5) ขั้นการยกย่องกลุ่ม
2. การจัดกิจกรรมการเรียนตามคู่มือครู หมายถึง แนวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครู
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียน 6 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม่
3) ขั้นสรุป 4) ขั้นฝึกทักษะ 5) ขั้นนําความรู้ไปใช้ 6) ขั้นประเมินผล
3. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู้จ ากกระบวนการเรี ย นการสอน
ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ความรู้ และความสามารถในการแสดงออกของทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์
ที่ได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ทักษะทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกหลังจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิด
มิตรไมตรีระหว่างกัน ซึ่งวัดได้จากแบบวัดทักษะทางสังคม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 30 ข้อ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
4.1 ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การพูดคุย การทํากิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4.2 การพึ่งพาทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่รวมกันก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อกัน
มีการให้ความช่วยเหลือกัน
4.3 การยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งก่อให้เกิดความคุ้นเคย
สนิทสนม ความเข้าใจต่อกัน ยกย่องกัน และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
4.4 พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง หมายถึง กลวิธีที่บุคคลใช้เพื่อจัดการความขัดแย้ง ได้แก่
การเสนอความคิดเพื่อหาทางออก การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง
5. ขนาดของห้องเรียน หมายถึง การจัดจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามบริบทของโรงเรียนที่มีจํานวนแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ
5.1 ห้องเรียนขนาดเล็ก หมายถึง ห้องเรียนมีนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน
5.2 ห้องเรียนขนาดกลาง หมายถึง ห้องเรียนที่มีนักเรียนต่อห้อง 21 - 30 คน
5.3 ห้องเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง ห้องเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA (Cooperative Learning Achievement) เป็นเทคนิคการเรียน
แบบร่ ว มมื อ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และทั ก ษะทางสั ง คม มี ก ารบู ร ณาการแนวคิ ด
และทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด
2. รูปแบบการเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ทุกคนมีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทํางานร่วมกันให้ความช่วยเหลือกันและกัน การเรียนเน้นการฝึกปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนรู้ เป็นการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามความสามารถของผู้เรียน
กลุ่มละ 3 - 4 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่ประกอบด้วย นักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา
ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1
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4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบ CLA มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ด้า นผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ด้านทักษะทางสังคม ความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความสนิทสนม การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน การพึ่งพากัน
ทางสังคม และการมีคุณธรรมนําความรู้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA
ตามขนาดของห้องเรียน
(ห้องเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะทางสังคม

Two – way MANOVA
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA
ตามขนาดของห้องเรียน
(ห้องเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
กลุ่ม

ทดสอบก่อนเรียน
O1
O1
O1
O1
O1
O1

ทดลอง
ควบคุม
เมื่อ

O1
O2
T1
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

ทดลอง
T1
T1
T1
T2
T2
T2

ทดสอบหลังเรียน
O2
O2
O2
O2
O2
O2

การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จํานวน 63 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,521 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 จํานวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 169 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สถิติ จํานวน 15 แผน
แผนละ 1 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.89)
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จํานวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เห็นว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ( = 4.79)
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าคณิต ศาสตร์พื้น ฐาน เรื่อ ง สถิ ติ จํา นวน 30 ข้อ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) ระหว่าง .33 - .64 ค่าความยาก (P) ระหว่าง .44 - .62 และมีค่าความเชื่อมั่น
(Lovett) เท่ากับ .89
3. แบบวัดทักษะทางสังคม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 30 ข้อ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (rxy) ระหว่าง .35 - .71 และค่าความเชื่อมั่น (α)เท่ากับ .91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และแบบวัดทักษะทางสังคม
วัดกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน
2. ทดสอบความแปรปรวนของคะแนนความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ทั้ง 6 ห้องเรียนโดยทดสอบ
จากคะแนนทดสอบปลายปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัย
และครูผู้ร่วมการวิจัยเป็นผู้ดําเนินการครบทุกแผน
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ และแบบวัดทักษะทางสังคม
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน วัดกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน
5. ตรวจให้คะแนนจากการทดสอบและการวัดทักษะทางสังคม เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้น ดังนี้
1. คํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบที (t – test Dependent Sample)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กับทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบที (t – test Dependent Sample)
4. หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะทางสังคม โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy)
5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะทางสังคมของนักเรียนตามขนาดห้องเรียน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณสองทาง (Two - way MANOVA) เมื่อพบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละทั ก ษะทางสั ง คม ตามขนาดของห้ อ งเรี ย นที่ มี นั ก เรี ย นไม่ เ กิ น 20 คน
ห้องเรียนที่มีนักเรียนระหว่าง 21 – 30 คน และห้องเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 31 คนขึ้นไป จึงทําการทดสอบ
Hotelling’ T และ Univariate Test
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนตามแบบ CLA และตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนตามแบบ CLA มีทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนนักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู มีทักษะทางสังคม ก่อนเรียนกับหลังเรียนไม่แตกต่างกัน
3. นักเรียนที่เรียนตามขนาดของห้องเรียนที่แตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะทางสังคมไม่แตกต่างกัน
4. นักเรียนที่เรียนตามแบบ CLA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและทักษะทางสังคม
สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะทางสังคมที่สูงขึ้นและสูงกว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ดังนั้นครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ควรพิจารณานําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA
ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรู้
และควรจัดเวลาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน โดยการเรียนจะได้ผลนั้นนักเรียนต้องมีเวลาเรียน
ร่วมกันให้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLA ไปทดลองใช้กับเนื้อหาหรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ต้องทํางาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันและกัน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียน
แบบอื่น อีกทั้งควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม
ผู้วิจัย
นางเพ็ญสุดา แข็งกลาง
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
2) เพื่อศึกษาเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม จํานวน 45 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4MAT
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
มีเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.63
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุข
และการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จ เป็นผลมาจากความมีประสิทธิภาพของการคิด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ :
2553) อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ส่งผลให้เกิดการคิดที่
สามารถแก้ปัญหา หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
และอุษา ชูชาติ (2544) ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553) แก่นจันทร์ ทอนศรี (2551) และขนิษฐา สุธาวา (2549)
กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความคิดอย่างแจ่มแจ้งผ่านการใคร่ครวญมาแล้วอย่างรอบคอบ และ
ใช้ทุกอย่างที่เรามีอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการตรวจสอบความคิดของเราเอง การคิดตัดสินใจว่าวิธีแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุดคืออะไร ความเชื่อแบบใดที่มีเหตุผลมากที่สุด การให้เหตุผล ใช้สติปัญญา และมีความคิดที่เปิดกว้าง
ยึดหลักของเหตุผลมากกว่าอารมณ์
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับการทํางานของสมอง อารมณ์ การคิด
ทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ คือ กระบวนการเรียนรู้
แบบ 4 MAT (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ : 2553) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เป็นกระบวนการที่ออกแบบ
มาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกลักษณะ ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วงกิจกรรมที่ตนถนัด และรู้สึก
ท้าท้ายในช่วงกิจกรรมที่ผู้อื่นถนัดผสมผสานกัน และผลงานวิจัยของ รินดา ปะนะสุนา (2548) มะลิวัลย์ ชูสกุล
(2548) วริน ภูสิน (2547) ชัยสิทธิ คุณสวัสดิ์ (2547) ธิดารัตน์ ชูชี (2547) และเหมวรรณ ขันมณี (2543)
และอัจฉรา เทียมสุวรรณ (2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก
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จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม ปีการศึกษา 2551 – 2552
ในมาตรฐานที่ 5 ด้ า นผู้ เ รี ย น พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ข องผู้ เรี ย นด้ า นความรู้ การคิ ดวิ เ คราะห์ มี วิ จ ารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และขาดทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
ไม่ผ่านเกณฑ์ เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ด้วยเหตุผลดั งกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิ สิกส์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม จึงมีความสนใจที่จะนํากระบวนการเรียนรู้ แบบ 4 MAT
มาเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ซึ่งจะเป็นการ
ฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการความรู้ของตน มีความสามารถในการคิด นํากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
2. เพื่อ เปรี ย บเที ย บการคิด อย่ า งมีวิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ก่ อ นและหลั ง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ตรง ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ไตร่ตรองประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล
ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนด ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 8
แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประมวลผลหาข้อสรุปเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Dressel and Mayhew
(1957, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ : 2553) ประกอบด้วย ความสามารถในการนิยามปัญหา การเลือกข้อมูล
การระบุข้อตกลงเบื้องต้น การกําหนดและตั้งสมมติฐาน และการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล
2.1 ความสามารถในการนิยามปัญหา หมายถึง ความสามารถในการตระหนักถึงสิ่งที่เป็นปัญหา
รับรู้ถึงสภาพที่กําลังเป็นปัญหา มีสิ่งใดไม่สมบูรณ์ มีสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป สามารถวิเคราะห์ข้อความ
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาแล้วสามารถบอกลักษณะของปัญหา และระบุประเด็นสําคัญ ระบุองค์ประกอบ
ของปัญหา ของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้
2.2 ความสามารถในการเลือกข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาและเลือกข้อมูล
เพื่อนํามาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง การพิจารณาความพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพของข้อมูล พิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
2.3 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะว่าข้อความใด
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นและข้อความใดไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นตามข้อความหรือสถานการณ์
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ที่กําหนดให้ ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์
ข้อมูลใดไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือ
2.4 ความสามารถในการกําหนดและตั้งสมมติฐาน เป็นความสามารถในการกําหนดหรือเลือก
สมมติฐานจากข้อความหรือสถานการณ์ให้ตรงกับปัญหาในข้อความหรือสถานการณ์นั้น ประกอบด้วยการชี้แนะ
คําตอบปัญหา การกําหนดสมมติฐานต่าง ๆ การเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด การตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น
2.5 ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา
ข้อความเกี่ยวกับเหตุผล โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุ สามารถลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผลจากข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การระบุเงื่อนไขที่จําเป็นได้ การระบุความเป็นเหตุเป็นผลได้ และสามารถตัดสินสิ่งต่าง ๆ
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อนําไปสู่ข้อสรุป และสามารถประเมินข้อสรุปได้ว่าเพียงพอและมีคุณค่ามีประโยชน์
ต่อการนําไปปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. เจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนในลักษณะชอบ พอใจ
ยอมรับ เห็นด้วย หรือไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่ยอมรับต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งวัดได้จากแบบวัดเจตคติ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครบ 4 แบบ ด้วยเทคนิคพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวา ซึ่ง McCarthy (1990)
ได้เสนอแนวทาการพัฒนาสมองซีกซ้ายขวา ดังนี้
1. ช่วงเสี้ยวที่ 1 Why การสร้างประสบการณ์ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ตรง
การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูสร้างประสบการณ์จําลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์เก่าของนักเรียนเพื่อสร้างความหมายด้วยตนเอง ครูควรจัดกิจกรรมที่สร้างเหตุผลและแรงจูงใจ
ด้วยการตั้งคําถามกระตุ้นให้นักเรียนหาเหตุผล ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์การเรียนรู้เกิดจาก
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย โดยให้นักเรียนคิดไตร่ตรองวิเคราะห์ จําแนกประสบการณ์จําลองจากขั้นที่ 1
2. ช่วงเสี้ยวที่ 2 What การกําหนดกฎเกณฑ์ความคิด ประกอบด้วย ขั้นที่ 3 บูรณาการรวมประสบการณ์
การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูให้นักเรียนได้รวบรวมประสบการณ์และ
ความรู้ เพื่อเชื่อมกับรูปแบบการเรียน 4 แบบ ขั้นที่ 4 การได้ความรู้ การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมองซีกซ้าย โดยครูให้นักเรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้จากขั้นที่ 3 เพื่อเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทําให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
3. ช่วงเสี้ยวที่ 3 How การปฏิบัติและการพัฒนาความคิดออกมาเป็นการกระทํา ประกอบด้วย ขั้นที่ 5
ทดลองทําเป็นครั้งแรก การเรียนรู้เกิดการจัดกิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้าย เช่นเดียวกับขั้นที่ 4 นักเรียนรู้จาก
การใช้สามัญสํานึก ซึ่งได้แนวคิดพื้นฐานมาสร้างเป็นประสบการณ์ตรง เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการหรือ
การทําแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงเสี้ยวที่ 2 ขั้นที่ 6 การปรับตัวให้เข้ากับ
วิธีการ การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ การศึกษาค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
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4. ช่ วงเสี้ยวที่ 4 If การบู รณาการ กระบวนการเรีย นรู้จ ากการทํา การทดลองด้ว ยตนเอง ไปถึง
ประสบการณ์ตรงซึ่งลองทําดูด้วยตนเอง จนเกิดความรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนักเรียนชนิดที่ 4 เป็นคนช่างคิด
สร้างสรรค์มีความคิดใหม่ ๆ อยู่มากมาย ประกอบด้วย ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลสุดท้าย การเรียนรู้เกิดจากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น โดยนักเรียน
เป็นผู้วิเคราะห์และเลือกทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนคิดค้นความรู้ด้วยตนเองอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเป็นความคิด
ที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม นํามาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
สรุป การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
สร้างประสบการณ์ตรง ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนด ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด ขั้นที่ 7
วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิด โดยเริ่มจากปัญหาแล้วมีการศึกษาปัญหานั้น
ให้ชัดเจน การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตั้งสมมุติฐานและการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จึงนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยให้เกิดผลสําเร็จ
ในการเรียนรู้ ในการฝึกให้แก่นักเรียน ครูจึงควรเตรียมสถานการณ์ให้นักเรียนอย่างน้อย 2 สถานการณ์ เพื่อให้
นักเรียนได้สังเกตและพิจารณาตัดสินใจว่าข้อมูลใดถูกต้อง หรือมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน หรือผู้ปกครองอาจช่วย
ฝึกให้นักเรียนได้ โดยการเตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วนํามาให้นักเรียนตัดสินใจว่า
ข้อความใดจําเป็นที่สุด หรือจําเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนจึงจะสมเหตุสมผล
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ ความสามารถของบุคคลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการตลอดจนค่านิยมความเห็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอนการฝึกฝน อบรมมาแล้ว
Bloom (1982) เป็นนักการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางด้านการศึกษา
ที่นํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยทั่วไปในการจัดการศึกษาทุกระดับ คือ เรื่องของจุดประสงค์ทางการศึกษาและกลวิธี
การเรียนรู้โดยต้องคํานึงถึงธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญที่นํามาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีชื่อว่า การเรียนเพื่อรอบรู้ (Mastery Learning) และได้กล่าวถึงธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความ
แตกต่างกัน นักเรียนจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน ในการสอน
จึ งต้อ งมี ก ารเตรีย มเงื่ อ นไขที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก เรีย นทุก คนสามารถผ่า นลํ า ดั บขั้ น ตอนของทุก หน่ว ยการเรีย น
ถ้านักเรียนได้เรียนตามอัตราการเรียนรู้ของตนเองก็จะทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมากขึ้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1982) ถือว่าสิ่งใดก็ตามที่มีปริมาณอยู่จริง
สิ่งนั้นสามารถวัดได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลการวัดจะเป็นประโยชน์
ในการประเมินระดับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน ซึ่งจําแนกตัวองค์ความรู้ในเนื้อหาที่ต้องการวัด
และคุณลักษณะของพฤติกรรมออกตามความเชื่อ เช่น ระดับความรู้ความสามารถตามแนวคิดของ Bloom
มี 6 ระดับ ดังนี้
1. ความจํา คือ สามารถจําเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คําจํากัดความ สูตรต่าง ๆ วิธีการ เช่น นักเรียนสามารถ
บอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได้ นักเรียนสามารถบอกชื่อธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนได้ครบถ้วน
2. ความเข้าใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความ และสรุปใจความสําคัญได้
3. การนําไปใช้ คือ สามารถนําความรู้ ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใช้ในสภาพการณ์ที่ต่างออกไปได้

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 215
4. การวิเคราะห์ คือ สามารถแยกแยะข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เช่น วิเคราะห์องค์ประกอบ
ความสัมพันธ์ หลักการดําเนินการ
5. การสังเคราะห์ คือ สามารถนําองค์ประกอบ หรือส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกันเป็นหมวดหมู่อย่างมีความหมาย
6. การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตัดสินจากข้อมูล คุณค่าของหลักการโดยใช้มาตรการที่
ผู้อื่นกําหนดไว้หรือตัวเองกําหนดขึ้น
สรุป การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจําเป็นต่อการเรียนการสอน หรือการตัดสินผลการเรียน
เพราะเป็นการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากที่ได้รับการฝึกฝน โดยอาศัยเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากที่ได้รับการฝึกฝน
เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ
มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความหมายของคําว่าเจตคติ (Attitude)
ไว้แตกต่างกันไปตามทฤษฎี ความเชื่อและทัศนะของแต่ละบุคคลดังนี้
Fishbien & Ajzen (1975, อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ : 2543) ให้ความหมายของ
เจตคติ ว่าเป็นอารมณ์ความโน้มเอียงจากการเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยอาการเต็มใจหรือไม่เต็มใจต่อเป้าเจตคติ
ที่กําหนดไว้อย่างคงเส้นคงวา
Good (1973, อ้างถึงใน อดิศร แก้วเซ่ง : 2540) ให้ความหมายของ เจตคติ ว่าเป็นความรู้สึกของคนเรา
ที่มีความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ในด้านความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งนั้น ๆ
Guilford (1975) ให้ความหมายของ เจตคติ ว่าเป็นการที่บุคคลมีความโน้มเอียงในลักษณะที่ชอบ
หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อการกระทําในสังคม หรือสิ่งที่มีอยู่ในสังคม
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ให้ความหมายของ เจตคติ ว่าเป็นความรู้สึกเชื่อ ศรัทธา
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งนั้นในทางที่ดีหรือไม่ดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ให้ความหมายของ เจตคติ ว่าเป็นท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
สรุป เจตคติ หมายถึง ความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความพร้อมที่จะกระทํา ซึ่งบอก
แนวโน้มจิตใจของบุคคลที่ปะทะหรือสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาที่อาจจะ
เป็นไปทางบวก ทางลบหรือเป็นกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง
การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติเป็นการวัดทางอ้อม นักจิตวิทยาและนักวัดผลได้พยายามสร้างเครื่องมือ เพื่อกระตุ้นให้
บุคคลแสดงการตอบสนองออกมาให้ได้ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) และวรรณดี แสงประทีปทอง
(2536) ได้เสนอวิธีการวัดเจตคติไว้หลายวิธี สรุปได้ดังนี้
1. วิธีการสังเกต (Observation) การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองและจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคล
อย่างมีแบบแผน การวัดเจตคติโดยการสังเกตนี้ ผู้ศึกษาต้องอนุมานเจตคติของบุคคล เป้าหมายจากพฤติกรรม
ที่เขาแสดง ผู้สังเกตจะต้องสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของบุคคลกล่าวคือ 1) ไม่ให้ผู้สังเกตรู้ตัวว่ากําลังถูกสังเกต
2) ไม่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกสังเกต และ 3) ไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ที่ต้องการวัด นอกจากนี้การใช้บุคคล
เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมแล้ว พฤติกรรมบางประเภทอาจใช้เครื่องมือบันทึกได้ เช่น การนับจํานวนคนที่เข้าไปใช้
บริการห้องสมุด
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2. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ เป็นการถามให้ตอบด้วยปากเปล่า ผู้สัมภาษณ์อาจจด
บันทึกคําตอบ หรืออัดเสียงคําตอบไว้แล้วนํามาวิเคราะห์ในภายหลัง การสัมภาษณ์จะทําให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
3. วิธีการรายงานตนเอง (Self - Report) หรือวิธีการใช้มาตราวัดเป็นวิธีให้ผู้ถูกสอบได้แสดงความรู้สึก
ออกมาอย่างตรงไปตรงมา โดยมีสิ่งเร้าเป็นคําถาม มาตราวัดเจตคติมีหลายแบบ มาตราวัดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ได้แก่ มาตราวัดรวมของลิเคอร์ท มาตราวัดเทอร์สโตน มาตราวัดของกัตต์แมน และมาตราจําแนกความหมาย
ของออสกูด
4. วิธีเทคนิคจินตนาการ (Projective Technique) เป็นการวัดเจตคติโดยการใช้คําถามตรง ๆ ซึ่งแสดงถึง
เจตนาของผู้ถามว่าต้องการจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผู้ถูกถามนั้น บางครั้งผู้ถูกถามอาจมีปฏิกิริยาต่อ
คําถามนั้น เช่น อาจยินดีตอบ หรือเลือกตอบตามที่เห็นสมควร หรือเสแสร้งให้ต่างไปจากความจริง ดังนั้น
กรณีที่ผู้ศึกษาไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ต้องการศึกษาจะถูกปิดบัง หรือจะได้ข้อมูลเพียงบางส่วนอาจใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ทางอ้อม ซึ่งเป็นการวัดที่สะท้อนให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ
5. การวัดทางสรีระภาพ (Physiological measurement) การวัดด้านนี้อาศัยเครื่องมือไฟฟ้า หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ ในการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกาย เช่น การใช้เครื่องมือแกลแวนอมิเตอร์ชนิดหนึ่ง
เพื่อวัดความต้านทานของกระแสไฟฟ้าในผิวหนัง เมื่อคนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ส่วนผสมของ
สารเคมีต่าง ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติเรียกว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าก็สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาพปกติได้ เครื่องมือจับเท็จ
อาศัยหลักการอันนี้ การจะเชื่อถือได้ขนาดไหนต้องศึกษาให้รอบคอบ อารมณ์ต่าง ๆ อาจศึกษาได้จากการ
เปลี่ยนแปลงของลูกตาดํา ปริมาณฮอร์โมนบางอย่างก็สามารถบอกอารมณ์ความพอใจหรือไม่พอใจของคนได้
สรุปได้ว่า การวัดเจตคติเป็นการวัดโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงออก
เมื่อได้รับสิ่งเร้าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรและต้องมีการประเมินอย่างสม่ําเสมอ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ
ต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 1
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ตรง
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล
ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนด
ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เจตคติต่อกระบวนการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 217
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group
Pretest – Posttest Design) ดังรูปแบบ

R
เมื่อ

T1

X

T2

R
แทน กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม
X
แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง (Pre - test)
แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (Post - test)
T2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดมในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 122 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชอุดม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
จํานวน 8 แผน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดําเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ โดยใช้ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ได้ดําเนินการหาคุณภาพโดยนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชอุดม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 50 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r)
ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.41 - 0.78 และได้อํานาจจําแนก (r) 0.42 - 0.83 เหลือ 40 ข้อ
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบทั้งฉบับ จากสูตรของ Lovett ได้ค่าความเชื่อถือได้
แบบทดสอบเท่ากับ .84
2.2 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาคุณภาพ โดยนําแบบทดสอบ
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณที่ ส ร้ า งขึ้ น และผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เ ชี่ ย วชาญไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชอุดม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 45 คน ใช้วิธีการตอบและการตรวจให้คะแนนวิธีของกิบบอนส์และคณะ (อ้างถึงใน, แก่นจันทร์ ทอนศรี :
2551) นําคะแนนมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อคํานวณหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อถือได้
ทั้งฉบับของข้อสอบ .89 และคัดเลือกแบบทดสอบไว้จํานวน 30 ข้อ
2.3 แบบวัดเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผู้วิจัยได้การดําเนินการสร้างและหาคุณภาพ
แบบวัดเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยศึกษาทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์รูปแบบการสอน และกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ นําข้อคําถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ และตรวจสอบหาความแม่นตรงเชิงโครงสร้างของข้อคําถามโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 จํานวน 35 ข้อ นําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อ เพื่อหาค่าอํานาจจําแนก (r)

218 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
คัดเลือกข้อที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (n = 50, r = .27, p = .05)
คือ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .27 ขึ้นไป ได้ข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .32 ถึง .62 จํานวน 25 ข้อ
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบวัดทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ค่า
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม เท่ากับ .82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ก่อนดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และแบบทดสอบการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ (Pre - test)
2. ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ พื้ น ฐาน เรื่ อ ง การเคลื่ อ นที่ แ นวตรง
ตามแผนการจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ก ระบวนการเรีย นรู้ แ บบ 4 MAT กับ นั ก เรีย นกลุ่ม ตัว อย่า งทั้ง 8 แผน
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง
3. หลังดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
4 MAT แล้ว ให้นักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างตอบแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT (Post - test)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้การทดสอบที (t - test แบบ Dependent)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
มีเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63)
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้บ่งชี้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนดีขึ้นรวมทั้งนักเรียนก็มีเจตคติที่ดีต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้นํากระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาอื่นต่อไป และจะนําเสนอผลการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับเพื่อนครูภายในโรงเรียน
และโรงเรียนอื่นต่อไป
2. ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ดีหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ควรศึกษาและนํากระบวนการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน และควรเผยแพร่สื่อสารผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูต่อไปด้วย เพื่อร่วมกันสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูมีมาตรฐานสูงขึ้น
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3. เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยของความสําเร็จในพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้นําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
4. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้มีการสะท้อนผลต่อการปฏิบัติการวิจัยอย่างเป็นระบบจาก
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะสะท้อนผลต่อการปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น
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ผู้วิจัย
นายวุฒิชัย ยอดศร
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน และจัดทํา
ตัวอย่างพรรณไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยได้สํารวจและสัมภาษณ์แม่บ้าน เกษตรกรที่ปลูกผักพื้นบ้าน 10 คน และหมอพื้นบ้าน
หรือผู้ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร 4 คน ในหมู่บ้านแม่แหล่งใหม่ และหมู่บ้านแม่สาว ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจัดทําตัวอย่างพรรณไม้ โดยการอัดแห้งและการดอง จากผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ผักพื้นบ้านมี 50 ชนิด มีชื่อชนิดแตกต่างกัน 50 ชนิด
ชื่อสกุลแตกต่างกัน 43 สกุล ชื่อวงศ์แตกต่างกัน 25 วงศ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีความแตกต่างทาง
ลักษณะวิสัย 9 ประเภท ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาผักพื้นบ้าน 50 ชนิด มีความต้องการความเข้มของ
แสงแดด ลักษณะของดินและน้ําที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน
2. การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน จัดกลุ่มตามการใช้ส่วนต่าง ๆ ปรุงเป็นอาหารและยา
โดยใช้ใบและยอด 42 ชนิด ใช้ลําต้นและเปลือกต้น 21 ชนิด ใช้ดอก 12 ชนิด ใช้ผลและเมล็ด 23 ชนิด ใช้ราก
หัวและเหง้า 30 ชนิด จัดกลุ่มตามรสชาติ มีรสฝาด 1 ชนิด รสขม 10 ชนิด รสหวาน 8 ชนิด รสมัน 6 ชนิด
รสเปรี้ยว 3 ชนิด รสเผ็ดร้อน 15 ชนิด และรสจืด 7 ชนิด จัดกลุ่มตามกรรมวิธีการปรุงเป็นอาหาร โดยการต้ม
31 ชนิด การผัด 14 ชนิด การแกง 28 ชนิด การยํา 8 ชนิด และการกินสด 26 ชนิด จัดกลุ่มตามกรรมวิธีการ
ปรุงเป็นยา โดยการกินสด 23 ชนิด การต้ม 24 ชนิด และการชง 3 ชนิด
3. การจัดทําตัวอย่างพันธุ์ไม้ จัดกลุ่มตัวอย่างพันธุ์ไม้โดยการอัดแห้งได้ 48 ชนิด ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งเฉพาะส่วน 12 ชนิด และตัวอย่างพรรณไม้ดอง 24 ชนิด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ผักเป็นอาหารที่สําคัญและมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มาก มนุษย์ต้องบริโภคผักซึ่งใช้ประกอบเป็นอาหาร
แต่ละมื้อ เนื่องจากผักเป็นอาหารที่ให้สารอาหารพวกวิตามิน เกลือแร่ที่จําเป็นสําหรับร่างกายและยังเป็นยา
ช่วยรักษาโรคที่ไม่อาจจะรักษาได้ด้วยยาสมัยใหม่ได้หลายโรค นอกจากนี้สารอาหารที่มีอยู่ในผักยังช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายอีกด้วย ปัจจุบันนี้ผักที่เราบริโภคแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ผักพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ
เช่น ผักสลัด ส่วนผักอีกชนิดหนึ่ง คือ ผักพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น คนไทยในอดีตรู้จักวิธีการ
นําผักพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้สีและกลิ่นเพื่อปรุงแต่งรส
ของอาหาร ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค และใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้การนําผักพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์
ในแต่ละท้องถิ่นนั้นยังมีข้อแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิปัญญา และวิถีการดํารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น เช่น บางท้องถิ่น
อาจใช้เป็นเฉพาะอาหาร แต่บางท้องถิ่นอาจใช้เป็นยารักษาโรค หรือนํามาใช้กําจัดแมลงศัตรูพืช หรือบางท้องถิ่น
อาจนํามารับประทานสด แต่บางท้องถิ่นอาจนํามาทําให้สุกก่อนจึงรับประทาน นอกจากนี้ ชื่อเรียกของผัก
ชนิดเดียวกันอาจจะเรียกแตกต่างกันในแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่น เช่น สะระแหน่ ภาคเหนือ เรียก หอมด่วน
ภาคกลาง เรียก สะระแหน่ หรือแม้แต่ในภาคเดียวกันจังหวัดเดียวกัน ถ้ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่
หรือความแตกต่างทางชนเผ่า การเรียกชื่อผักพื้นบ้านก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วย
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สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผักพื้นบ้านในประเทศไทยแต่เดิมมีถึง 255 ชนิด และแบ่งเป็น
5 หมวด คือ หมวดใบและยอด หมวดหัวและราก หมวดดอก หมวดฝัก หมวดผล เนื่องจากการนําส่วนต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน์ได้ต่างกันออกไป ประกอบกับช่วงฤดูกาลผลิใบ ออกดอก และออกผลต่างฤดูกาลกันเป็นผลให้
วิถีการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านต่างกันไปด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้านของไทยมีความหลากหลายทางลักษณะ
ในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับพื้นที่ของตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางชนเผ่า และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น มีพืชผัก
พื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล และชนชาวเขาหลากหลายเผ่า กระจายตัวอาศัยตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในอําเภอแม่อาย
แต่ละชนเผ่าต่างก็มีวิธีการนําเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของตนเองไปปรับใช้ในการดําเนิน
วิ ถี ชี วิ ต โดยเฉพาะวั ฒ นธรรมในการนํ า พื ช ผั ก ที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น บ้ า นมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
ในหลาย ๆ ด้าน จากปัญหาความหลากหลายของผักพื้นบ้านดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
หลากหลายของผักพื้นบ้าน ตามหลักอนุกรมวิธาน เพื่อให้ทราบความสําคัญของผักพื้นบ้าน ข้อมูลภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับผักพื้นบ้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของคนที่อาศัยในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านบางหมู่บ้านในตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
3. เพื่ อ จั ด ทํ า ตั ว อย่ า งพรรณไม้ ตามโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผักพื้นบ้าน หมายถึง พรรณพืชผักพื้นบ้านหรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนํามาบริโภค
ประกอบเป็นอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะของท้องถิ่น โดยตัวของผักพื้นบ้านเอง มีคุณค่าในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันสําหรับชาวบ้าน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการนําผักพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ ทําให้ทราบว่า
ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น บางท้องถิ่นอาจจะมีผักที่แปลกแตกต่างกันออกไป หรือบางท้องถิ่น
ก็เป็นผักชนิดเดียวกันแต่การเรียกชื่อต่างกันตามภาษาของท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้การนํามาใช้ประโยชน์
อาจจะมีความแตกต่างกันหรือการนํามารับประทานอาจจะมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นพืชผักชนิดเดียวกัน
ก็ตาม ท้องถิ่นของอําเภอแม่อายก็เช่นเดียวกันที่มีชนเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่หลายชนเผ่า การใช้ประโยชน์จากพืชผัก
พื้นบ้านจึงมีความแตกต่างกันตามภูมิปัญญาของคนในชนเผ่านั้น ๆ นอกจากนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ได้เข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งจุดประสงค์การดําเนินงานก็เพื่อสร้างจิตสํานึก ให้มีการศึกษา
และอนุรักษ์พันธุ์พืชต่าง ๆ ที่หายากหรือพันธุ์พืชพื้นเมืองที่กําลังจะสูญหายไป ให้ได้รับทราบถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น และความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งจะก่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ให้ดํารงพันธุ์พืชเหล่านั้น
เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ รวมถึงการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความสําคัญยิ่ง จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะทําให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนั้น ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจและมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด กระตุ้นให้เด็กเป็นผู้แสวงหาความรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ไต่ถามปัญหา
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สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ
และความถนัด เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหล่งความรู้
ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าการใช้กิจกรรมการสํารวจศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านบางหมู่บ้านในตําบลแม่อาย
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดการเรียนการสอน จะทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น
คือ เกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน การจําแนกชนิดของผักพื้นบ้านโดยจัดจําแนก
ตามชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ตามหลักพฤกษศาสตร์ การจําแนกลักษณะวิสัย จําแนกตามความ
หลากหลายทางชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรม การจําแนกคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการ
การจําแนกสรรพคุณทางยาตามหลักเภสัชกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผักพื้นบ้าน ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของอําเภอแม่อาย และพื้นที่ที่ทําการวิจัยทั้ง 2 หมู่บ้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้านแม่แหล่งใหม่ และหมู่บ้านแม่สาว ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัยใน 2 หมู่บ้านนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอแม่อาย โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร
และประชากรส่วนใหญ่มีหลากหลายชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ อาข่า ไทยลื้อ ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง ที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้พืชผักพื้นบ้านในการปรุงเป็นอาหารและยา ผู้ให้ข้อมูลเป็น
แม่บ้านที่คัดเลือกจากแม่บ้าน เกษตรกรที่ปลูกผักพื้นบ้าน 30 ปีขึ้นไป และสามารถใช้ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
ปรุงเป็นอาหารได้ จํานวน 10 คน และหมอพื้นบ้านหรือผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถรู้
สรรพคุณทางยาของผักพื้นบ้านหลายชนิดและสามารถใช้ผักพื้นบ้านหลายชนิดปรุงยาที่สามารถใช้รักษา
ชาวบ้านได้ จํานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสํารวจ เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านบางหมู่บ้านในตําบล
แม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกําหนดโครงสร้างการสํารวจเป็นแบบบันทึกข้อมูลการสํารวจ
ตามรายละเอียดหัวข้อการศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ซึ่งต้องเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลใน 2 กลุ่ม โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน แบบเป็นทางการจํานวน 2 ชุด ดังนี้
1. ข้อมูลการใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นอาหาร ใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากผักพื้นบ้าน โดยกําหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์เป็นแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดหัวข้อ
การใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นอาหาร
2. ข้อมูลการใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นยา ใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ผักพื้นบ้าน โดยกําหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์เป็นแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดหัวข้อ
การใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นยา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสํารวจในการเก็บข้อมูล โดยกําหนด
โครงสร้างการสํารวจเป็นแบบบันทึกข้อมูลการสํารวจ ตามรายละเอียดหัวข้อการศึกษาความหลากหลาย
ของผักพื้ นบ้ าน ได้ แ ก่ ชื่ อ ชนิดของผักพื้ นบ้ าน การจําแนกลั กษณะวิ สัยเฉพาะของผัก พื้นบ้านแต่ละชนิ ด
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผักพื้นบ้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน จดบันทึกภาพรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนประกอบที่สําคัญของตัวอย่างผักพื้นบ้าน บันทึก วัน เวลา สถานที่ที่เก็บตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. การใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นอาหาร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสัมภาษณ์แม่บ้านเกษตรกร
จํานวน 10 คน เกี่ยวกับชื่อชนิดของผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการปรุงอาหาร
ของผักพื้นบ้าน
2. การใช้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านเป็นยา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน หรือผู้มี
ความรู้ด้านสมุนไพร จํานวน 4 คน เกี่ยวกับชื่อชนิดของผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นยา ส่วนที่เป็นยา สรรพคุณทางยา
และการปรุงผักพื้นบ้านเป็นยา
ตอนที่ 3 การจัดทําตัวอย่างพรรณไม้
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจัดทําตัวอย่างพรรณไม้โดยการอัดแห้งและการดอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชนิดของผักพื้นบ้าน โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึก
ข้อมูลการสํารวจความหลากหลายของผักพื้นบ้านที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาสํารวจทั้ง 2 หมู่บ้าน และตัวอย่างผัก
พื้นบ้านมาวิเคราะห์โดยใช้หนังสือรูปวิธานจําแนกชนิด ตํารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุ
ชื่อพื้นเมือง ใช้หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์ และโปรแกรม TPN06
เพื่อจัดจําแนกและระบุ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลักษณะวิสัยของผักพื้นบ้านแต่ละต้น ตามหลักพฤกษศาสตร์
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมตามลักษณะความแตกต่างของลําต้น และความหลากหลาย
ทางนิเวศวิทยาตามลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด
ตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและยา วิเคราะห์ดังนี้
1. จัดกลุ่มการใช้ส่วนของผักพื้นบ้านปรุงเป็นอาหารและยา ตามส่วนของผักพื้นบ้านดังนี้ ใช้ส่วนของใบ
และยอดอ่อน ใช้ส่วนของดอก ใช้ส่วนของผลและเมล็ด ใช้ส่วนของลําต้น เปลือกลําต้นและเนื้อไม้ ใช้ส่วนของราก
หัว และเหง้าใต้ดินของผักพื้นบ้านปรุงเป็นอาหารและยา
2. จัดกลุ่มตามรสชาติของผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยาตามความเชื่อของชาวบ้านเป็นกลุ่มรสชาติ
ดังนี้ รสฝาด รสขม รสหวาน รสมัน รสเปรี้ยว รสเผ็ดร้อน รสจืด
3. จัดกลุ่มการใช้ผักพื้นบ้านปรุงเป็นอาหารตามกรรมวิธีการปรุงดังนี้ การต้ม การผัด การแกง การยํา
และการกินสด
4. จัดกลุ่มผักพื้นบ้านที่ปรุงเป็นยาตามวิธีการปรุง ดังนี้ การกินสด การต้ม และการชง
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน พบว่าผักพื้นบ้านที่ยังคงปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติแ ละ
ใช้ประโยชน์ในการปรุงเป็นอาหารและยา จํานวน 50 ชนิด สามารถจําแนกลักษณะความหลากหลายของ
ผักพื้นบ้านได้ ดังต่อไปนี้
1.1 ความหลากหลายทางชนิด (Species Diversity) พบว่าผักพื้นบ้านทั้ง 50 ชนิด มีชื่อชนิด
(Species) ที่แตกต่างกันทั้ง 50 ชนิด มีชื่อสกุล (Genus) ที่แตกต่างกันอยู่ 43 สกุล และมีชื่อวงศ์ (Family)
ที่แตกต่างกันอยู่ 25 วงศ์
1.2 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) พบว่าผักพื้นบ้านทั้ง 50 ชนิด มีความ
แตกต่างทางลักษณะวิสัยอยู่ 9 ประเภท คือ ผักกูด ไม้ต้น ไม้เถา ไม้เถา - ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก/เลื้อย หญ้า
1.3 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา (Ecological Diversity) เป็นลักษณะของสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักพื้นบ้านแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งผักพื้นบ้านทั้ง 50 ชนิด มีความต้องการ
ความเข้มของแสงแดด ลักษณะของดินและน้ําที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน
2. การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน พบว่ามีผักพื้นบ้านที่ยังคงปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติและ
ใช้ประโยชน์ในการปรุงเป็นอาหารและยา จํานวน 50 ชนิด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
ได้ ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดกลุ่มของผักพื้นบ้านตามการใช้ส่วนของผักพื้นบ้านปรุงเป็นอาหารและยา พบว่ามีผัก
พื้นบ้านที่ใช้ส่วนของใบและยอดปรุงเป็นอาหารและยา จํานวน 42 ชนิด ใช้ส่วนของลําต้นและเปลือกต้นปรุง
เป็นอาหารและยา จํานวน 21 ชนิด ใช้ส่วนของดอกปรุงเป็นอาหารและยา จํานวน 12 ชนิด ใช้ส่วนของผล
และเมล็ดปรุงเป็นอาหารและยา จํานวน 23 ชนิด และใช้ส่วนของราก หัวและเหง้าปรุงเป็นอาหารและยา
จํานวน 30 ชนิด
2.2 การจัดกลุ่มของผักพื้นบ้านที่ปรุงเป็นอาหารและยาตามรสชาติ พบว่ามีผักพื้นบ้านที่ใช้ปรุงเป็น
อาหารและยาที่มีรสฝาด จํานวน 1 ชนิด ใช้ปรุงเป็นอาหารและยาที่มีรสขม จํานวน 10 ชนิด ใช้ปรุงเป็น
อาหารและยาที่มีรสหวาน จํานวน 8 ชนิด ใช้ปรุงเป็นอาหารและยาที่มีรสมัน จํานวน 6 ชนิด ใช้ปรุงเป็น
อาหารและยาที่มีรสเปรี้ยว จํานวน 3 ชนิด ใช้ปรุงเป็นอาหารและยาที่มีรสเผ็ดร้อน จํานวน 15 ชนิด และใช้ปรุง
เป็นอาหารและยาที่มีรสจืด จํานวน 7 ชนิด
2.3 การจัดกลุ่มของผักพื้นบ้านตามกรรมวิธีการปรุงเป็นอาหาร พบว่ามีผักพื้นบ้านที่ใช้กรรมวิธี
การปรุงเป็นอาหารโดยการต้ม จํานวน 31 ชนิด ใช้กรรมวิธีการปรุงเป็นอาหารโดยการผัด จํานวน 14 ชนิด
ใช้กรรมวิธีการปรุงเป็นอาหารโดยการแกง จํานวน 28 ชนิด ใช้กรรมวิธีการปรุงเป็นอาหารโดยการยํา จํานวน
8 ชนิด และใช้กรรมวิธีการปรุงเป็นอาหารโดยการกินสด มีจํานวน 26 ชนิด
2.4 การจัดกลุ่มของผักพื้นบ้านตามกรรมวิธีการปรุงเป็นยา พบว่ามีผักพื้นบ้านที่ใช้กรรมวิธีการ
ปรุงเป็นยาโดยการกินสด มีจํานวน 23 ชนิด ใช้กรรมวิธีการปรุงเป็นยาโดยการต้ม มีจํานวน 24 ชนิด ใช้กรรมวิธีการ
ปรุงเป็นยาโดยการชง มีจํานวน 3 ชนิด
3. การจัดทําตัวอย่างพันธุ์ไม้ พบว่าผักพื้นบ้านทั้ง 50 ชนิด มีหลักและวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ประเภทของพันธุ์ไม้ หรือลักษณะวิสัยของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด โดยสามารถจัดกลุ่ม
การจัดทําตัวอย่างพรรณไม้ ได้ดังต่อไปนี้ การอัดแห้งพันธุ์ไม้ มีจํานวน 48 ชนิด การทําแห้งเฉพาะส่วน มีจํานวน
12 ชนิด และการดอง มีจํานวน 24 ชนิด
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของผักพื้นบ้านในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
มีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตแตกต่างกัน เช่น พื้นที่บริเวณราบลุ่มกับที่ราบสูง ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เป็นต้น
2. ควรจะมีการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านนอกเหนือจากการปรุงเป็นอาหารและยา
เช่น การนําไปเป็นของใช้ประดับตกแต่ง ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
รายการอ้างอิง
กมลาภรณ์ เสราดี. 2536. วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของผักพื้นบ้านภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
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สํานักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้,
เยาวภา บุญญานุภาพ. 2540. ความรูเ้ กี่ยวกับการบริโภคผักพื้นบ้านของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่.
การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย. 2553. พืชอาหาร ต้านโรค. กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊คมีเดีย.
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ผู้วิจัย
นายชาติชาย เกตุพรหม
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการจัดการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1) การสํารวจสภาพปัญหาการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ประชากร คือ ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ทั้ง 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 10 แห่ง จํานวน 140 คน
ที่ได้มาโดยการสุ่ม 2) การสัมภาษณ์แนวทางการบริหาร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จํานวน 28 คน 3) การอภิปรายกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์เนื้อหา และยกร่างรูปแบบนําผลวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสํารวจ
และแบบสัมภาษณ์ม าสั งเคราะห์เนื้ อหาและยกร่ างรูปแบบการขั บเคลื่อนปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
สู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบ (4.1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบ
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
จํานวน 28 คน (4.2) การเปลี่ยนแปลงสี่มิติที่เกิดกับผู้ใช้รูปแบบ ประชากร คือ กลุ่มผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และครูผู้สอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 22 คน กลุ่มผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ที่ศึกษาในสถานศึกษาที่ทดลองใช้
รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา จํานวน 2 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
รวมทั้งหมด 991 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 277 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
สภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการศึกษาในระดับมาก
รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3) การพัฒนาบุคลากร 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้
หลังการใช้รูปแบบพบว่า ผู้ใ ช้มีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบในระดับมากที่สุด และการวัดผล
การเปลี่ยนแปลงสี่มิติ พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสี่มิติโดยภาพรวม
และรายด้าน หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชดํา รั ส ชี้ แ นวทางการดํา รงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นแบบ
“เศรษฐกิจพอเพียง” มาตั้งแต่ปี 2517 จนกระทั่งในปี 2541 ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
พระองค์ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน ทรงเน้นถึงเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียงหมายถึง
ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจํา เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พ อต่ อ การ
มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน
และในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
กระทรวงศึกษาธิการได้สนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนํากระแสพระราชดํารัสมาสู่การปฏิบัติ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นําหลักปรัชญาไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ นั้น ใช้วิธี “เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา” ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในลําดับแรกเริ่มที่ครูโดยผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ในสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ได้ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ทุ ก สถานศึ ก ษา
ดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการการเรียนการสอนตามนโยบาย ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร
และผู้สนใจ มีการจัดการองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรที่ส ามารถน้อมนําปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่สถานศึกษามีรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกัน จึงทําให้แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนและไม่สามารถนําสู่การปฏิบัติ
เพื่อทําให้เกิดความสําเร็จได้ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบ
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ประสบผลสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 229
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา หมายถึง โครงสร้างทางความคิด
หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่สําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู่การบริหารการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศการเรียนรู้
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ และทําให้ผู้ใช้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งสี่มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในทางที่ดีขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของจริงหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบได้ศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายถึงปรากฏการณ์ให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความสัมพันธ์หรือมีเหตุผลซึ่งกันและกัน หรืออาจจะใช้ประโยชน์ในการทํานายปรากฏการณ์
ที่จะเกิดขึ้นและอาจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต่อไป รูปแบบอาจเป็นทฤษฎีที่ผ่าน
การทดสอบหรือกระบวนการศึกษาวิจัยและสามารถระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ ซึ่งรูปแบบจะมีปัจจัยหรือ
ตัวแปรหรือองค์ประกอบที่สําคัญอะไรบ้าง อาจเป็นชุดของกระบวนการ ระบบกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนั้น
ไม่ได้มีข้อกําหนดที่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจศึกษา
สําหรับการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือก
รูปแบบตามแนวความคิดของ คีฟส์ (Keeves, 1988) คือ รูปแบบเชิงภาษา หรือรูปแบบที่อธิบายความหมาย
หรือให้ความหมาย (Semantic Models) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบมานําเสนอ
ในงานวิจัยในครั้งนี้
2. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดํ า รั ส แนะแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิก รไทยมาโดยตลอดนานกว่ า 30 ปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นเกิ ด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางแก้ไขเพื่อให้หลุดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมดังที่ อภิชัย พันธเสน (2549)
ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจ และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สุรีพร
เอี้ยวถาวร, 2550)
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3. การจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาควรมุ่งที่ตัวครูก่อน เพราะครูเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ดังที่ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550)
กล่าวว่า “... ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน
ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ ครูจะต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่างพอเพียง
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก มีสติในการเลือกรับข้อมูลต่าง ๆ รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ก้าวกระโดด ในการเลือกรับข้อมูลนั้นต้องรู้จักพิจารณาและ
รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เตรียมพร้อมที่จะรับมือ
กับสภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงในมติต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง...”
3.2 แนวการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้คนไทย
ใช้เป็ นหลั กคิด และหลั กปฏิ บั ติใ นการดํ าเนินชี วิต เพื่อ ให้เกิดสมดุ ล ในชี วิต ครอบครัว โรงเรียน ประเทศ
โดยตั้งสมมติฐานที่ว่าทุกสิ่งอนิจจัง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงมาจากภายนอกกับภายในประเทศ
นอกโรงเรียนกับในโรงเรียน นอกครอบครัวและในครอบครัว สุชาดา นันทะไชย (2548) กล่าวถึงแนวทาง
การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ “...การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการพัฒนาคนไทยให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และสร้างจิตสํานึกที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นหลักการดําเนินชีวิต
ที่ก อปรด้ ว ยความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผ ล และการมี ภูมิ คุ้ ม กั นที่ ดีใ นตัว เองโดยใช้ ค วามรู้ คู่ คุณ ธรรม
เพื่อนําไปสู่การมีชีวิต และสังคมในทุกระดับที่สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี...”
แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดําเนินการ ได้ดังนี้ 1) การจัดสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศในการเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การบริหารจัดการ
จากแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นผู้นําที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและการประสานสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
ในการสนับสนุนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านนโยบายการบริหารการขับเคลื่อน
สูก่ ารเรียนการสอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ด้านวิชาการ
- การผลิตสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
- ด้านอาคารสถานที่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านงบประมาณ
- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติ
- ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลากร
- การวัดผลประเมินผล
- การสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การดําเนินการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ด้านการแนะแนว และระบบดูแลนักเรียน
- ด้านกิจกรรมนักเรียน อกท. ลูกเสือ นศท.
- ด้านโครงงาน โครงการเสริมทักษะอาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์
- ด้านชุมนุม ชมรม และองค์กร
- ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้
- การจัดสิ่งแวดล้อม
- บรรยากาศการเรียนรู้

คู่มือการใช้รูปแบบ
ทดลองใช้รูปแบบ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ
รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบผสม (Mixed method Research) มีขั้นตอนในการดําเนินการ 3 ขั้นตอน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดองค์ประกอบรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ประชากร คือ
ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ทั้ง 10 แห่ง แห่งละ 14 คน รวมทั้งหมด จํานวน 140 คน ที่ได้มาโดยการสุ่ม
2. ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา จากสถานศึกษาที่ดีเด่น
ในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 2 แห่ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึ กษา รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หั ว หน้ า งานกิ จ กรรมนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา หั ว หน้ า งานบุ ค ลากร ครู ผู้ ส อนแผนกวิ ช าละ 1 คน (แผนกวิ ช า)
โดยแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับเลือก ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 14 คน รวมทั้งหมด 28 คน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion)
เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์เนื้อหา และยกร่างรูปแบบ
นําผลวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลัก (Content Analysis) ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสํารวจ และแบบสัมภาษณ์
มาสั ง เคราะห์เ นื้อ หาและยกร่า งรู ป แบบการขับ เคลื่อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งสู่ก ารจัด การศึ ก ษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการบริหาร การจัดการศึกษา
จํานวน 7 คน
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ โดยนํารูปแบบไปทดลองใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จํานวน 2 แห่ง ประเมินความพึงพอใจ และวัดผลการเปลี่ยนแปลงสี่มิติของผู้นํารูปแบบไปปฏิบัติ
1. สถานศึกษาที่ใช้ในการทดลอง เป็นสถานศึกษาที่ได้มาโดยการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง ได้แก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้นํารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงสี่มิติที่เกิดกับผู้ใช้รูปแบบ ได้แก่
3.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้อํานวยการ 2 คน
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 2 คน รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 2 คน รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 2 คน รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2 คน ครูผู้สอนแผนกวิชาละ 1 คน
(เฉลี่ยวิทยาลัยฯ ละ 6 แผนก) 12 คน รวมทั้งหมด 22 คน
3.2 นักเรียนในระดับชั้น ปวช. ที่ศึกษาในสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา จํานวน 2 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จากประชากร 991 คน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 233
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป เครซี่และมอร์แกน และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษาจําแนกตามระดับชั้นปี
ใช้วิธีการคํานวณโดยใช้ค่าร้อยละ ได้กลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จํานวน 154 คน
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จํานวน 123 คน รวมทั้งหมด 277 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดองค์ประกอบรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ใช้เครื่องมือดังนี้
1. แบบสํารวจสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาคุณภาพเครื่องมือ
ไปทดลองใช้ (Try – out) โดยนําแบบสํารวจไปทดลองใช้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ .9697
2. แบบสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา จากสถานศึกษา
ที่ดีเด่นในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อศึกษาเฉพาะกรณี ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยมีที่มาของประเด็นข้อคําถามในการสัมภาษณ์ ได้จากการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบฯ สังเคราะห์เนื้อหาและยกร่างรูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยการอภิปรายกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยนํารูปแบบไปทดลองใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จํานวน 2 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบวัดผลการเปลี่ยนแปลงสี่มิติ
ของผู้นํารูปแบบไปปฏิบัติเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสํารวจสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้วิจัย
เป็นผู้เก็บด้วยตัวเองได้ แบบสํารวจกลับคืนมาร้อยละ 100
2. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 2 แห่ง โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ผู้วิจัยเป็นดําเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้นํารูปแบบไปปฏิบัติ ในสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บด้วยตัวเองได้แบบประเมินกลับคืน
มาร้อยละ 100
4. การวัดผลการเปลี่ยนแปลงสี่มิติที่เกิดกับผู้ใช้รูปแบบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บด้วยตัวเองได้แบบวัดผล
กลับคืนมาร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดองค์ประกอบรูปแบบฯ โดยการใช้แบบสํารวจ และการสัมภาษณ์สถานศึกษาที่ดีเด่น
ในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบฯ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของรูปแบบ โดยการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความสอดคล้อง
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ โดยการนํารูปแบบไปทดลองใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จํา นวน 2 แห่ ง ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ รู ป แบบและแบบวั ดผลการเปลี่ ย นแปลงสี่ มิ ติ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลด้วยการทดสอบที (t - test)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. สภาพปัญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
สภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 10 แห่ง อยู่ในระดับมาก ( = 3.80,
S.D. = .34)
นอกจากนี้พบว่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีรูปแบบในการขับเคลื่อนที่แน่นอน
สถานศึกษาจะดําเนินการขับเคลื่อนตามความเข้าใจของบุคลากรเอง ทําให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรยังขาดความเข้าใจในการน้อมนําหลัก
ของปรัชญามาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาข้อสนเทศ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา โดยใช้แบบสํารวจ และศึกษาแนวทางการบริหาร
จากสถานศึกษาที่ดีเด่นในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์
เนื้อหาสาระหลักที่ได้ นํามาสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่ 2 การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนา
บุคลากร องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินงาน
ในการบริหารจัดการให้เป็นสถานศึกษาที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินงานในด้านนโยบาย
การบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่
ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบรอง 5 ด้าน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษามีการบูรณาการ
และดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การผลิตสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการวัดผลประเมินผล ประกอบด้วยองค์ประกอบรอง 5 ด้าน
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องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร่แนวคิดและผลการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
บุคลากร ตลอดจนสมาชิกในชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบรอง 5 ด้าน
องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมด้านการแนะแนว และระบบ
ดูแลนักเรียน ด้านกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร ด้านโครงงาน โครงการ
เสริมทักษะอาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ ด้านการร่วมมือกับชุมนุม ชมรมและองค์กร และด้านการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบรอง จํานวน 5 ด้าน
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ หมายถึง การจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการเรียน
การสอนตามธรรมชาติให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
องค์ประกอบรอง จํานวน 2 ด้าน
3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
การจัดการศึ กษาของวิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจกับผู้บริหาร ครูผู้สอนที่ใช้รูปแบบ
และแบบวัดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสี่มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
ที่เกิดกับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รูปแบบฯ ปรากฏว่า ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบที่ใช้
มีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = .49) และพบว่าหลังการใช้รูปแบบ
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษา
มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมในทางที่ดี
ขั้นสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรแจ้งให้สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่เป็นผลวิจัย
ในเรื่องนี้เป็นแนวทางในการบริหารขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สามารถน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรแนะนําให้ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาสนองนโยบายการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยนํารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เป็นผลวิจัยไปใช้ในการบริหารงาน
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษา
ในสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยกับเรื่องนี้
2.2 ควรทําการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ
เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยกับเรื่องนี้
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางสาวฐานิตา อ้วนเส้ง
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จํานวน 25 คน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนมีค ะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.10 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
แนวการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ไว้ในหมวด 4 ตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น และทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 13 - 14)
มาตรฐานการศึกษาของชาติได้กําหนดอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
โดยให้คนไทยมีคุณลักษณะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ครูเตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้
สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนา
ความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ศึกษาวิจัยสร้างเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 4 - 9)
จากประสบการณ์สอนวิชาประวัติศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก การเรียนต้องอาศัยแบบท่องจํา นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นน้อย นอกจากนี้ในห้อง
ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะเป็นวิชาที่เรียนรู้เรื่องราว
ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนแสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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เพราะในการเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การวางแผน
การเรียนรู้ โดยการกําหนดปัญหา การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การประเมินค่าของหลักฐาน
การตีความและการสังเคราะห์ ตลอดจนการนําเสนอผลงาน และพิจารณาเห็นว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างเดียว อาจไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ครอบคลุมจุดประสงค์ที่
หลักสูตรกําหนดได้ การจัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นสาระประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ ง ประวั ติ ชุ ม ชน ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การค้นหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยกําหนดเป็น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นกําหนดปัญหาหรือสมมติฐาน ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูล ขั้นตีความและ
สังเคราะห์ และขั้นนําเสนอข้อมูล
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง สถานที่และบุคคลในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
3. ที่นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียนและสัมผัสประสบการณ์ตรง
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
6. ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้ให้แนวคิด
และความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 (1) มีประเด็นสําคัญให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้น ได้กําหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนด
ไว้ในสาระที่ 4
สิริวรรณ ศรีพหล (2552) ได้ให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ว่าเป็นสาระที่
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต เป็นการสอนที่เน้นข้อเท็จจริง และผู้เรียนเป็นหลัก
การสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นการสอนที่เน้นการนําไปใช้ประโยชน์ การสอนประวัติศาสตร์จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลหรือหลักฐานในอดีต หรือเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล การสอน
ประวัติศาสตร์ต้องใช้การสร้างปัญญาและให้คนคิดเป็นไม่ใช่ท่องจํา การสอนประวัติศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
มีหลายวิธีด้วยกันที่ครูสามารถนํามาใช้ในห้องเรียนได้ ในที่นี้จะเน้นวิธีที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาหาความรู้
ซึ่งครูสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนได้ ได้แก่ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสอนสาระ
ประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ การสะสมข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่าง ๆ การคัดเลือกข้อเท็จจริง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 239
การประเมินข้อเท็จจริง การแจกแจงข้อเท็จจริง การตีความ และการเรียบเรียง ครูสังคมศึกษาสามารถนํามาใช้
ในห้องเรียนได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะขั้นของการประเมินความสําคัญ
ของข้อเท็จจริงหรือการวิพากษ์ ขั้นตีความ เป็นต้น การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์จะเน้นใช้ผู้เรียน
ฝึกหัดการประเมินคุณค่าของหลักฐาน ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (สิริวรรณ ศรีพหล
2552 : 87 – 88)
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. กําหนดปัญหา
2. แสวงหาความรู้
3. ประเมินค่าข้อมูล
4. ตีความและสังเคราะห์
5. นําเสนอข้อมูล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระประวัติศาสตร์
2. ความพึงพอใจต่อการ
เรียนสาระประวัติศาสตร์

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักเรียน สําหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ปีการศึกษา
2553 จํานวน 108 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ปีการศึกษา
2553 จํานวน 25 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จํานวน 8 แผนการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์ จํานวน 5 ข้อ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐาน ส 4.2 ที่ระบุว่า “เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น”

240 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
1.2 กําหนดหน่วยการเรียนรู้ นําเนื้อหามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
ใช้เวลาเรียนในห้องเรียน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 1 ชั่วโมง และนอกห้องเรียน 1 แผนการจัดการเรียนรู้
ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบ คือ สาระมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รองผู้อํานวยการโรงเรียน
มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล มีความเชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 7
การอธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน ภาษาอ่านแล้วเข้าใจยาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 ปรับปรุง
เล็กน้อย คือ การพิมพ์ตกหล่น ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งให้สับเปลี่ยน
เวลาเรียนกับวิชาอื่นในวัน เวลา ที่นํานักเรียนไปนอกสถานที่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียน และกําชับการดูแล
ความปลอดภัยนักเรียนขณะทํากิจกรรมนอกสถานที่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
ดังนี้
2.1 ศึกษาคู่มือการวัดและประเมินผล วิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ และเนื้ อ หาที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร สร้ า งแบบทดสอบให้ ค รอบคลุ ม
จุดประสงค์ และเนื้อหา เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
(ชุดเดิม) ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยคัดข้อที่มีค่า IOC เท่ากับ
1.00 และปรับปรุงข้อที่มีค่า IOC ต่ํากว่า 1.00 ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.3 นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
นําคะแนนที่ได้หาค่าความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบแล้วเลือกข้อสอบที่มีความยาก ตั้งแต่
0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบได้ 20 ข้อ เป็นข้อสอบฉบับจริง
นําไปทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 (Kuder - Richardson Formula 20) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น 0.80
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติชุมชน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
สาระประวัติศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 5 ข้อ ดําเนินการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและเอกสารวิจัยเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 28 - 29) โดยปรับปรุงข้อคําถาม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
3.2 กําหนดเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 5 ข้อ
3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
เป็นข้อคําถามที่ใช้ได้ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.5 - 1.00
3.4 นําแบบสอบถามที่คัดเลือกแล้วไปหาความเชื่อมั่นได้ เท่ากับ 0.83
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ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 10 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงแรก
ได้ ดํ า เนิ น การตาม 5 ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ขั้ น ที่ 1 กํ า หนดปั ญ หาหรื อ ข้ อ สมมุ ติ ฐ าน โดยให้ นั ก เรี ย นดู แ ผนที่
จังหวัดสงขลา ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ การคมนาคม และทรัพยากรธรรมชาติ ดูภาพโบราณสถานของอําเภอสิงหนคร
แล้วตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จนกระทั่งขั้นที่ 5 นําเสนอข้อมูล นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ
โบราณสถานที่สําคัญของชุมชน สําหรับจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปัญหาหรือข้อสมมุติฐาน ประกอบด้วย 1) ครูนําภาพเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงมาให้นักเรียนดู
2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาเหตุผลว่าทําไมสงขลาจึงต้องย้ายเมือง 3) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
ความเจริ ญ ของเมื อ งสงขลามาจากอะไร 4) ครูก ระตุ้น ให้ นัก เรี ย นนํ า วิ ธีก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ม าศึ ก ษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน ประกอบด้วย 1) ครูและนักเรียนวางแผนสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ครูกําหนดวัตถุประสงค์ของการออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วิธีปฏิบัติตน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็น และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 2) นักเรียนร่วมกัน
เสนอแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดง ได้แก่ กําแพงเมืองเก่า ป้อมเมือง สุสาน
สุลต่านสุไลมาน วัดสุวรรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ วัดเขาน้อย ศาลาหลบเสือ 3) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และ 4) ครูนํานักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความรู้
ความเข้าใจถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์มาช่วยกันวิเคราะห์ประเมินค่าและตีความหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนน่าเชื่อถือโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 4.1) เดินเท้าสํารวจกําแพงเมือง ป้อมปืน วัดเขาน้อย วัดสุวรรณคีรี
บ่อเก๋ง ศาลาหลบเสือ 4.2) นั่งรถศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชนเมืองสงขลาฝั่งเขาแดง บ้านเขาแดง และบ้านบ่อทรัพย์
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูล แต่ละกลุ่มรวบรวมหลักฐานที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนมาวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่าข้อมูล ตีความและสังเคราะห์หลักฐานใดมีความน่าเชื่อถือโดยแสดง
ความคิดเห็นประกอบ
ขั้นที่ 4 ตีความและสังเคราะห์ นักเรียนนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้วนําเสนอ
ขั้นที่ 5 นําเสนอข้อมูล 1) นักเรียนนําเสนอผลงานกลุ่ม โดยการสรุปเป็นแผนผังความคิด 2) ครูและนักเรียน
สรุ ป ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ หลั ง จากนั้น ให้ นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
หลังเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.30 และค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.10
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.10 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทําให้นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียน
กําหนดไว้ คือ ร้อยละ70 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เป็นการเรียนรู้ที่สนองความต้องการ ความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผสมผสานกับความสามารถและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดในทางประวัติศาสตร์ได้ดี
และเรียนได้เร็วกว่าในห้องเรียน เพราะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้ทํากิจกรรม ผลที่ได้จึงมีความแตกต่าง
กว่ าการเรี ยนแบบปกติ ที่ ผู้ เรี ยนไม่ มีโอกาสประกอบกิจกรรมเอง เป็นเพียงผู้ รับฟังดังการเรี ยนโดยทั่ วไป
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มประสบการณ์นิยม (gestalt or field theory) ที่มีความเชื่อว่า การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเสาะแสวงหาประสบการณ์ความรู้ด้วยการลงมือกระทําจริง กล่าวคือการพยายามปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ด้วยตนเอง
นอกจากนี้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีได้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีการปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม มีการยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม มีความสุขในการทํากิจกรรมกลุ่มและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มจนสามารถเกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงชื่นชมในผลงานของกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครูควรจัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนด้วย เพราะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังขาดความพร้อมในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. การนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อแสวงหาหลักฐานจากสถานที่จริงเห็นสภาพแวดล้อม
ที่เป็นปัจจัยและอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เมื่อได้เห็นสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง เมื่ อ มี ก ารบรรยายประกอบจะทํ า ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น
และเกิดความสนุกสนานในการเรียน
3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยซักถาม และจดบันทึกการเรียนรู้โดยต้องฝึกให้นักเรียน
ได้สัมผัสบรรยากาศนอกห้องเรียน และฝึกทักษะในการจับประเด็นสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน ครูควรทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้เรียน
และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการแสวงหาความรู้อย่างจริงจัง
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 2) ประเมินคุณภาพโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2553 จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมคู่มือการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน 3) แบบประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 5) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม
การทําโครงงานคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80
2. คุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและดี รวมร้อยละ 88.89 ระดับต้องปรับปรุง
ร้อยละ 11.11
3. นั ก เรี ย น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการทํ า โครงงาน
คอมพิวเตอร์ในระดับมาก

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 245
ผลงานวิจัย การจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์ที่มีต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
ผู้วิจัย
ดร.สุมน คณานิตย์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความเห็นของการจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์
ที่มีต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรี ยนสตรีวิทยา 2
จํานวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 60 คน รวมเป็น 840 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มห้องเรียนละ
10 คน และสร้างกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจํานวนประเภทละ 140 คน เครื่องมือวิจัย
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์โดยใช้เครื่องมือในเว็บ 2.0 ได้แก่ socialgo, YouTube,
Photo Peeach, Slideshare, Wikispaces และแบบสอบถามสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความเห็นต่อกิจกรรมการจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์ว่ามี
ผลต่อสมรรถนะสําคัญของตนในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ในส่วนของผู้ปกครองก็มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ ทั้งผู้เรียนและ
ผู้ปกครองต่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในสังคมออนไลน์ด้วย

246 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ผลงานวิจัย การสร้างและพัฒนาชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางวิลาวัลย์ สุริยะฉาย
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง
การใช้ ชุ ด ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม 3) ศึก ษาความคงทนในการเรีย นรู้ 4) ศึก ษาความคิด เห็ น ของนั ก เรีย นที่มี ต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วย ชุดปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดปฏิบัติกิจกรรม
หน่วยที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ค่าร้อยละของความก้าวหน้า ค่าประสิทธิผล ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละความก้าวหน้า และทดสอบค่า t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/81.67
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้โดยมีผลการทดสอบหลังเรียนกับผลการทดสอบผ่านไป 2 สัปดาห์
หลังเรียน ไม่แตกต่างกัน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นครูนักวิจัย
ผู้วิจัย
นายเจริญ กาญจนะ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นครูนักวิจัย สร้างและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานตามรูปแบบฯและประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบฯ
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคจํานวน 48 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบคัดสรรนวัตกรรม แบบประเมินคุณภาพเค้าโครงวิจัย แบบประเมินคุณภาพ
รายงานวิจัย แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ย พบว่ า รู ปแบบการพั ฒ นาครูอ าชี ว ศึก ษาเป็ น ครูนั กวิ จั ย มี ความเป็ น ไปได้ ใ นระดั บสู ง
จํานวนนวัตกรรมของผู้ผ่านการอบรมระยะที่ 1 มีความพร้อมที่จะวิจัย 20 เรื่อง ผู้ผ่านการอบรม ส่งเค้าโครงวิจัย
20 คน เค้าโครงวิจัยทุกเรื่องมีคุณภาพสูง ผู้ผ่านการอบรมส่งรายงานวิจัย 14 เรื่อง ทุกเรื่องมีคุณภาพระดับสูง
และผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาการสอนศิลปะไทยในท้องถิ่นของวัดลําพญา โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางอุษา ทองจันทา
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง และหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ศิลปะไทยในท้องถิ่น
ของวัดลําพญา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครูในโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์นี้
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลําพญา ปีการศึกษา 2552
จํ า นวน 27 คน ปี ก ารศึ ก ษา 2553 จํ า นวน 29 คน นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด ไผ่ หู ช้ า ง
ปีการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ศิลปะไทยในท้องถิ่น
ของวั ด ลํ า พญา สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หาประสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ เ กณฑ์ 80/80 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
แบบทดสอบโดยใช้ K.R.20 หาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ค่า t - test dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. สื่อวี ดิทั ศ น์ เรื่ อง ศิ ล ปะไทยในท้ องถิ่นของวั ดลํา พญา สาระทัศนศิ ล ป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.25/ 84.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนศิลป์ที่ใช้สื่อวีดิทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลําพญา
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลําพญามีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ศิลปะไทย
ในท้องถิ่นของวัดลําพญา ในระดับมากที่สุด
4. ครูในโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชน มีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ศิลปะไทยในท้องถิ่น ของวัดลําพญา
ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ทักษะการบวกเศษส่วน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นางสรัญญา เอี่ยมจ้อย
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวก
เศษส่วน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นวั ด ใหม่ เ กตุ ง าม ปี ก ารศึ ก ษา 2552
จํานวน 30 คน ที่ มี ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกั บการบวก การคูณ การหาร เศษส่วน และตัวคูณร่วมน้ อยแล้ว
แต่มีข้อบกพร่องด้านทักษะการบวกเศษส่วน โดยคัดเลือกนักเรียนกลุ่มนี้ จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่อง เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน 5 ลักษณะ และดําเนินการสอนด้วยชุดการเรียนการสอน
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน จํานวน 5 ชุด จําแนกตามลักษณะของโจทย์ 5 ลักษณะ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน เรื่อง การบวก การคูณ การหาร
เศษส่วน และตัวคูณร่วมน้อย จํานวน 86 ข้อ 2) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
ตามลักษณะโจทย์ 5 ลักษณะ 3) ชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน
จํานวน 5 ชุด 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Paired t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน ทั้ง 5 ชุดสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
2. ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับก่อนเรียนกับหลังเรียน
รายละชุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกชุด
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ผลงานวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ วิชา งานเครื่องล่างยานยนต์
(3101 - 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้วิจัย
นายวิชัย กงพลนันท์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ ที่มีลักษณะเหมือนพวงมาลัย
เพาเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ สามารถเห็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้รอบทิศทาง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับปั๊มน้ํามันเพาเวอร์
พร้อมทั้งติดตั้งเกจเพื่อใช้วัดค่าแรงดันน้ํามันเพาเวอร์ 2) เพื่อหาคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์
3) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
ชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์
กลุ่มตัวอย่างวิจัย เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คละความสามารถ สุ่มโดยแบ่งนักศึกษาตามตามระดับผลการเรียนก่อนแล้วจึงสุ่ม
รวมจํานวน 30 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมิน
คุณภาพ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า E1/E2
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้เรียนได้ความรู้โครงสร้าง ชื่อชิ้นส่วน วงจรน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และหลักการทํางานของ
พวงมาลัยเพาเวอร์ ด้านทักษะการปฏิบัติงานผู้เรียนเกิดทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วนออกจากชุดฝึกปฏิบัติ
การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเพาเวอร์ การปรับตั้งสายพานเพาเวอร์ การอ่านค่าแรงดันน้ํามันเพาเวอร์ และการบํารุงรักษา
พวงมาลัยเพาเวอร์
2. ชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ที่สร้างขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ และด้านการนําไปใช้เป็นสื่อการสอน
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
3. ชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์นี้มีประสิทธิภาพ 83.88/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติพวงมาลัยเพาเวอร์ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
วิชางานบ้าน ง 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบํารุง
ผู้วิจัย
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน วิชา งานบ้าน ง 21101
ของนักเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 และ 3) ศึกษา
เจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียน
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนโยธินบํารุง มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มห้องเรียน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 36 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา งานบ้าน ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2 “เสื้อผ้าที่รัก”
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานบ้าน ง 21101 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานบ้าน ง 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบํารุง
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. เจตคติต่อการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
ผู้วิจัย
นายศักดิสิทธ์ วัชรารัตน์
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนาชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่มีความถูกต้องของผลลัพธ์เทียบได้กับผลการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for windows และมีความพึงพอใจของผู้ใช้
การพัฒนาดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมย่อย 23 โปรแกรม ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการคํานวณกับโปรมแกรมสําเร็จรูป
SPSS for windows แล้วเขียนคู่มือการใช้โปรแกรม นําไปให้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนจํานวน 10 คน ทดลองใช้
ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ พร้อมประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม
ระยะที่ 2 ปรับปรุงโปรแกรมย่อยและคู่มือตามผลจากการใช้ในระยะที่ 1 แล้วนําไปเผยแพร่ให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูผู้สอนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 52 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐาน t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุด โปรแกรมช่ว ยวิเ คราะห์ข้ อมูล งานวิ จั ย ทางการศึก ษา 23 โปรแกรมย่ อย ในรู ปแฟ้ม ข้ อมู ล
Microsoft Excel 2003 และ 2007 เมื่อเปรียบเทียบกับ SPSS for Windows ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
เที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินคุณภาพของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาจากการทดลองใช้
ทั้งชุด ทั้งสองระยะอยู่ในระดับมาก
3. ความต้องการใช้ชุดโปรแกรมกับงานวิจัยทางการศึกษาของครูผู้ทดลองใช้ทั้งสองระยะอยู่ในระดับมาก
4. ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ผู้วิจัย
นางอภันตรี คะเณวัน
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนคํา
ในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านตามแนวทาง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จํานวน 8 เรื่อง 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคําในมาตราตัวสะกด
จํานวน 8 เล่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 16 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําในมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบปรนัย
ชนิด เลือกตอบ 3 ตั วเลื อก จํานวน 25 ข้อ ค่ าความเชื่อมั่น( ) เท่ากับ 0.87 5) แบบสั งเกตพฤติก รรม
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน
บ้านลุงม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จํานวน 37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.63/85.93
2. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคําในมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

254 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ผลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
ผู้วิจัย
นางอารมณ์ จันทร์ลาม
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเรียนแบบร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบผลการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนทดลองและหลังทดลอง 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือ
ประชากรวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาล
เมืองพัทลุง ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มนักเรียน 4 ห้องที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ ห้องละ 9 คน
รวม 36 คน แผนการวิจั ยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่ มเดียว วั ด ผลก่ อนและหลังการทดลอง เครื่ องมือวิ จัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือ 2) แบบทดสอบความสามารถการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียน 3) แบบทดสอบย่อยวัดความสามารถการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 78.93/78.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. นักเรียนมีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการใช้คณิตศาสตร์สื่อสาร
หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางคณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ
อยู่ในระดับมากที่สุด

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 255
ผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โลกและอวกาศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โลกและอวกาศ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูน
แอนิเมชั่น เรื่อง โลกและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม จํานวน
39 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ หนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง โลกและอวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 10 เรื่อง พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้
จํานวน 3 แผน แบบทดสอบย่อย จํานวน 10 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ 5 ข้อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน จํานวน 17 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนแอนิเมชั่น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.10/81.20
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสื่อเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

256 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ผลงานวิจัย การพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน วิชา ว 42102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผู้วิจัย
นางพิศมัย พานโฮม
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน วิชา ว 42102 โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้ชุดการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 43 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ ชุดการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ค่าสัมประสิทธิ์
ของการกระจาย ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการทดลองและพัฒนาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนอยู่ในระดับดีมากทุกเรื่อง
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 7 เรื่อง และระดับดี 1 เรื่อง
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” 257
ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
ผู้วิจัย
นายสมนึก สีเขียวแก่
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาชุ ด การสอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหนองกุงวิทยาคาร 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ดังกล่าว และ 3) ศึกษาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียน จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 6 ชุด
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และขั้นสรุป
2. นักเรียนร้อยละ 88.67 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.77 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/70
ตามที่กําหนดไว้
3. นักเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ 87.23 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/70 ที่กําหนด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นางสาวอังศวีร์ ภิรมย์วงศ์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นสํา เร็ จ รู ป ประกอบการ์ ตู น เรื่ อ ง หลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน พร้อมทั้งศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูป และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนที่ใช้บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน
ดังกล่าว
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้ แ ก่ 1) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง หลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนา จํา นวน 40 ข้ อ
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 0.68 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.27 - 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.91 2) บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน จํานวน 6 เล่ม 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้
บทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 15 ข้อคําถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.53/82.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิท ธิผลของบทเรี ยนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีค่าเท่ากับ 0.6911 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.11
3. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1
ด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward Design
ผู้วิจัย
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 1
ด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward Design
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นท่ า มะกาวิ ท ยาคม ปี ก ารศึ ก ษา 2553
จํานวน 40 คน โดยการสุ่มกลุ่ม กลุ่มทดลองเรียนด้วยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนว Backward
Design ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 18 ชั่วโมง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พระพุทธศาสนา 1 มีค่าความเชื่อมั่น .97 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ t – test
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผู้วิจัย
นางสาวจํานงค์ ภู่ศรีสลับ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตร และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้หลักสูตร
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรท้องถิ่น จํานวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 คน และ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
1) แบบประเมินหลักสูตร 2) แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และแผนจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา สูงกว่าก่อนการใช้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความเห็นว่า หลักสูตรท้องถิ่นนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีความพึงพอใจกับการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทํานาดํา
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสํานักงาน ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยบทเรียนออนไลน์
ผู้วิจัย
นางอุมาพร ไชยจําเริญ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสํานักงาน ที่สร้างขึ้น
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการ
เชตุพน จํานวน 46 คน ได้จากการสุ่มกลุ่ม จํานวน 1 ห้อง เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์
วิชา เทคโนโลยีสํานักงาน จํานวน 5 หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ข้อ
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน ด้วยบทเรียนออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ จํานวน 5 ข้อ ด้านเนื้อหาสาระรายวิชา จํานวน 6 ข้อ
ด้านเว็บไซต์สําหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ จํานวน 5 ข้อ และด้านอื่น ๆ จํานวน 7 ข้อ รวมเป็น 23 ข้อ
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 3 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสํานักงาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสํานักงานด้วยบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ด้านเนื้อหาสาระรายวิชาเทคโนโลยี
สํานักงานที่นําเสนอ และด้านเว็บไซต์สําหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ ส่วนด้านอื่น ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ผู้วิจัย
นางพรสวรรค์ วินิจสร
ปีที่วิจัย
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหาร
การผลิตรถยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในขอบเขตการประเมินสภาพแวดล้อม ประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น ประเมินผลผลิต และการจัดการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฯ
ของกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษากับกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการ
วิ ธี ดํา เนิ น การวิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด รู ป แบบการประเมิ น ของ Daniel L. Stlufflebeam 4 ด้ า น คื อ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคลากร
ในสถานศึกษา กลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา
และผู้รับบริการ แล้วดําเนินการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติม จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าเฉลี่ยการใช้หลักสูตรฯ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ของกลุ่มบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า โครงการสามารถตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรได้ดี
ระยะเวลาในการเรียน และวิชาเรียนมีความเหมาะสม มีข้อเสนอให้ปรับปรุง ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ
บางประเด็น ส่วนด้านผลผลิต ผู้สําเร็จมีพัฒนาการทํางานและความสามารถหลายด้าน โดยรวมแล้วโครงการนี้
ควรจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง
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ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน

2

นางวรรณภา ชื่นนอก

3

นางพวงลักษ์ เผ่าต๊ะใจ

4

นางนภาพร พินิจ

5

นางพรรณิภา เห็มสมัคร

6

นางดวงเดือน แสงวิเศษ

7

นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้น

8

นายพิพุธพงษ์ แนวทอง

9

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

10

นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม

11

นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนสงวนหญิง
เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ตําบลท่าพี่เลี้ยง
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
เลขที่ 57 หมู่ 1 ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง)
เลขที่ 1/5 ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตําบลในเวียง
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
เลขที่ หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านคลองดินดํา
หมู่ 8 ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
เลขที่ 154 หมู่ 4 ตําบลดอนแก้ว
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
เลขที่ 2000/22 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เลขที่ 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20008
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20011
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ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

12

นายจําเริญ จิตรหลัง

13

นางอภิญญา การิกาญจน์

14

นายนิพล อินนอก

15

นางพิศมร อินทวิวัฒน์

16

นายวุฒิชัย ยอดศร

17

นางเพ็ญสุดา แข็งกลาง

18

นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์

19

นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม

20

นายชาติชาย เกตุพรหม

21

นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง

22

นายยุทธการ เสนากลาง

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนบ้านวังเจริญ
หมู่ 7 ตําบลปะเหลียน
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เลขที่ 128 หมู่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
เลขที่ 121 หมู่ 1 ตําบลโคกล่าม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เลขที่ 110 หมู่ 2 ตําบลออนกลาง
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
หมู่ 6 ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โรงเรียนเดชอุดม
เลขที่ 377 หมู่ 5 ถนนสถลมาร์ค ตําบลเมืองเดช
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ตําบลสิชล อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โรงเรียนศรียาภัย
เลขที่ 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลท่าตะเภา
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เลขที่ 147 หมู่ 17 ถนนแจ้งสนิท ตําบลเขวา
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
เลขที่ 244 หมู่ 9 ตําบลโคกล่าม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
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ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

23

นางสาวฐานิตา อ้วนเส้ง

24

นางนันทนา วงศ์สมิตกุล

25

นายวีระพงศ์ เดชบุญ

26

นางอภันตรี คะเณวัน

27

นางอารมณ์ จันทร์ลาม

28

นางสรัญญา เอี่ยมจ้อย

29

นางรุ่งทิพย์ วงศ์ภูมี

30

นางพิศมัย พานโฮม

31

นางอุษา ทองจันทา

32

นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์

33

นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

34

นางสาวจํานงค์ ภู่ศรีสลับ

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนวัดสถิตชลธาร
หมู่ 6 ตําบลสทิงหม้อ
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โรงเรียนปากช่อง
ถนนนิคมลําตะคอง ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ 14 / 42 หมู่ที่ 4 ตําบลบางละมุง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
เลขที่ 244 หมู่ 9 ตําบลโคกล่าม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตําบลคูหาสวรรค์
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
เลขที่ 45 หมู่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตําบลบ้านปึก
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม
เลขที่ 141 หมู่ 9 ตําบลนางัว
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 121 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตําบลสว่างแดนดิน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โรงเรียนวัดลําพญา (จําเนียรบํารุงวิทย์)
เลขที่ 77 หมู่ 5 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โรงเรียนสงวนหญิง
เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ตําบลท่าพี่เลี้ยง
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนโยธินบํารุง
หมู่ 1 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
เลขที่ 1 หมู่ 4 ตําบลนาตาขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
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ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

35

ดร.สุมน คณานิตย์

36

นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

37

นายวิชัย กงพลนันท์

38

นางอุมาพร ไชยจําเริญ

39

นางพรสวรรค์ วินิจสร

40

นายเจริญ กาญจนะ

41

นายสมนึก สีเขียวแก่

42

นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ

43

นางวิลาวัลย์ สุริยะฉาย

44

นางสาวอังศวีร์ ภิรมย์วงศ์

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
เลขที่ 47 หมู่ 2 ซ. โชคชัย 4 ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
เลขที่ 99 หมู่ 1 ตําบลบ้านคลอง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน ตําบลเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เลขที่ 67 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เลขที่ 217 ถนนศุลกานุกูล ตําบลพิมาน
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
เลขที่ 144 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
เลขที่ 95/15 หมู่ 1 ซอยจิตวิสุทธิ์
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตําบลบางกร่าง
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง)
เลขที่ 1/5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตําบลเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

คณะผูจ้ ัดทํา
ที่ปรึกษา
นายองค์กร อมรสิรินันท์
นายสุรินทร์ อินทรักษา
นางวิลาวัลย์ มาคุ้ม

เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

เรียบเรียงต้นฉบับ
นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
นายปรีชาพล พรมนัส

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

รูปเล่ม/ประสานการพิมพ์
นายปรีชาพล พรมนัส

นักวิชาการ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

พิสูจน์อักษร
นางสาวพัชรินทร์ ตังควิเวชกุล
นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ
นางสาวทิพวรรณ สิกบุตร

นักวิชาการ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ กลุม่ พัฒนาการประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ กลุม่ พัฒนาการประกอบวิชาชีพ

ออกแบบปก
นายสมพร ดวงเกษ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

